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Vacature: Adviseur Standaarden  

(vacaturenummer: 17.049) 
 

Het betreft een tijdelijke functie op basis van 36 uur per week voor een periode van 1 

jaar met de intentie te komen tot een vast dienstverband. 
 

Over KING 
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten is opgericht in 2009 door de VNG om 

gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners en 

ondernemers, door van elkaar te leren en waar mogelijk hun werkzaamheden te 

standaardiseren. KING biedt gemeenten een perspectief op informatiemanagement en de 

implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe dienstverleningsconcepten en de beveiliging 

van informatie. KING volgt voor gemeenten de trends en ontwikkelingen en denkt na 

over de gevolgen en mogelijkheden die ze bieden voor de uitvoeringspraktijk. KING 

ondersteunt gemeenten, met informatie, met standaarden, concepten en praktische 

ondersteuning. En KING voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit. 
KING is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten. 

Over de unit Architectuur en Standaarden 
GEMMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van optimale dienstverlening aan 

inwoners en bedrijven en een efficiënte uitvoering van activiteiten. Dit doen we altijd op 

basis van de behoefte van gemeenten. Maar dit doen we ook vanuit de overtuiging dat 

een optimale dienstverlening het beste gerealiseerd kan worden door te werken onder 

architectuur. We streven dan ook naar een wijdverspreide toepassing van “werken onder 

GEMMA architectuur”. Hiervoor realiseren we concrete producten en diensten die helpen 

bij het inrichten van de informatievoorziening voor het gemeentelijk domein. Op dit 

moment zijn belangrijke aandachtspunten binnen de unit: Collectivisering van (delen 

van) de informatievoorziening van gemeenten, het bevorderen van het gebruik van 

gemeenschappelijke voorzieningen en het gebruik maken van (en bijdragen aan en mede 

ontwikkelen van) overheid brede standaarden. Daarbij moet men een goed oog hebben 

voor de rolverdeling tussen leveranciers en gemeenten.  
 

Doel van de functie 
Als adviseur standaarden ben je verantwoordelijk voor het (door) ontwikkelen en 

vormgeven van standaardisatie trajecten op tactisch en operationeel niveau. Je bent het 

eerste aanspreekpunt bij interne en externe vragen over het ontwikkelen van 

koppelvlakstandaarden bij diverse projecten en programma’s. Daarnaast neem je 

het voortouw bij de inzet van standaarden bij de ontwikkeling van de GEMMA en de 

gemeentelijke informatievoorziening. Ook ben je verantwoordelijk voor het sturen op 

samenhang en het voorzitten van diverse werkgroepen rond standaarden. Samen met de 

unitmanager zorg je voor een ontwikkellijn van standaarden in samenhang met de 

ontwikkelingen op het gebied van (landelijke) architectuur. Door middel van het voeren 

van projectmanagement realiseer je zelfstandig resultaten op het gebied van 

standaardisatie en compliancy in samenhang met de GEMMA.  
 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden 
 Inhoudelijk klankbord en adviseur voor management van KING op tactisch gebied 

(hiermee bijdragend aan het strategisch gebied) inzake het onderdeel 

standaardisatie; 
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 Verantwoordelijk voor meerdere gemeentelijke ontwikkel/realisatieprojecten gericht 

op standaarden; 

 Mede verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van het KING producten/diensten 

portfolio  (GEMMA, standaardisatie, compliancy, keteninformatisering, 

collectivisering); 

 Sturen op samenhang tussen de verschillende werkgroepen en expertgroepen die 

zich richten op standaardisatie; 

 Leveren van inhoudelijke bijdragen aan het opstellen en valideren van specificaties 

van standaarden en bijbehorende testsets;  

 Zelfstandig zorgdragen voor het maken van passende procesmatige, projectmatige 

en inhoudelijke samenwerkingsafspraken met koepelorganisaties, ketenpartners, 

beheerorganisaties, leveranciers en andere stakeholders voor nieuwe ontwikkelingen 

en projecten;  

 Ondersteunen van management in portfoliomanagement, planvorming, rapportages, 

begrotingen, adviesnotities, risicobeheersing en communicatie; 

 Vertalen van trends en ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld API strategie, visie op het 

gegevenslandschap, vernieuwde standaarden, zaakgericht werken) vanuit het 

productbeleid op het gebied van architectuur en standaarden naar implementeerbare 

standaarden;  

 Zorgdragen voor het vormgeven van afspraken over compliancy van leveranciers aan 

standaarden. Daarbij zorg je onder andere voor een goede inzet en doorontwikkeling 

van het StUF testplatform of andere compliancy voorzieningen. 

 

Kennis- en ervaringsvereisten 
 WO werk- en denkniveau (informatisering, Bedrijfskundige informatica); 

 Kennis van en ervaring met het managen en oplossen van standaardisatie, 

architectuur, ketensamenwerking en collectivisering vraagstukken binnen het 

overheid domein; 

 Kennis van en ervaring met het toepassen van open standaarden zoals XML of JSON;  

 Ervaring met de standaarden in het gemeentelijk domein zoals StUF of iWMO;  

 Ervaring als projectleider; 

 Relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening en brede 

kennis van het stelsel van basisregistraties, landelijke voorzieningen als MijnOverheid 

en digitale infrastructuur;  

 Kennis van de (keten)partijen, koepels en de gemeentelijke ICT markt; 

 Kennis van het product/dienstenportfolio van KING/VNG (GEMMA); 

 Ervaring met ICT governance en business-ICT alignment; 

 Ervaring met het opereren in omgevingen met verschillende stakeholders met 

uiteenlopende belangen; 

 Kennis van het (grootschalig) toepassen van standaarden inclusief 

"borging/compliance en implementatie". 

 

Houdingaspecten 
 Klantgericht en dienstverlenend 

 Kwaliteitsgericht 

 Resultaatgericht 

 Samenwerkingsgericht 
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 Overtuigingskracht en niet bang ergens voor te staan 

 Daadkrachtig 

 Analytisch vermogen 

 Helicopterview 

Afnemen tests 

Het afnemen van een 16pf-test en een Belbin-teamroltest maakt onderdeel uit van de 

procedure. 

Salarisniveau en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Het salaris voor deze functie kan, afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een 

36-urige werkweek maximaal € 5.837,78 bruto per maand bedragen (maximaal schaal 

13).  

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3%). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een 

vergoeding woon-werkverkeer (businesscard openbaar vervoer). 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Theo Peters 

(Theo.Peters@kinggemeenten.nl of op +31703738332). Meer algemene informatie over 

KING en de werkzaamheden van de afdeling is te vinden op www.kinggemeenten.nl.  

Belangstelling kenbaar maken? 

Wil je je belangstelling voor deze functie kenbaar maken? Stuur dan een e-mail met 

daarin je motivatie en daarbij je CV en bedrijfsgegevens naar peno@kinggemeenten.nl 

o.v.v. vacaturenummer 17.049. Richt je e-mail aan Ingrid Hoogstrate (algemeen 

directeur van KING) en vertel waarom jij voor KING zou willen werken. Je e-mail moet 

uiterlijk 27 september a.s. binnen zijn. In week 40 en 41 zullen de selectiegesprekken 

plaatsvinden.  

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 
 

 


