
 

 

Trainee – Portfoliosecretaris team “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis” 
VNG Realisatie, locatie: VNG kantoor te Den Haag 
  
Organisatie 
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk 
hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving 
vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de 
gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. 
Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van 
gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een 
efficiëntere inzet van middelen. 
  
Team “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis” (OGB) 
De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het 
gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging Samen Organiseren en 
de bestuurlijke agenda Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU); ‘samen werken aan één 
krachtige lokale overheid’. Voor de aansturing van de gezamenlijke investeringen, ontwikkelingen en 
uitvoering van Samen Organiseren is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken 
ingesteld. 
  
Het Basisteam “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis” organiseert en realiseert samen met 
gemeenten, ICT leveranciers en ketenpartners de informatiekundige en procesmatige basis voor de 
gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. We doen dit door in korte slagen binnen een heldere visie 
beproefde oplossingen te bieden voor actuele vraagstukken. Speerpunten in 2019 en 2020: 
•         Het realiseren van een moderne IT infrastructuur waarbij data wordt gescheiden van applicaties  

       (Common Ground).  

•         Het aanbrengen van standaardisatie binnen processen en dienstverleningsconcepten bij  

       gemeenten. 

•         Het experimenteren met een digitale identiteit voor inwoners en ondernemers.  
  
We realiseren dit samen met gemeenten, waarbij we 1x ontwikkelen voor 355x gebruik. 
  
Functie 
Jij bent de porfolio secretaris voor het gehele basisteam OGB en draagt daarbij zorg voor inzicht in de 
voortgang op de bovengenoemde speerpunten en de randvoorwaarden voor het excellent opereren 
van het basisteam. 
  
•         Verantwoordelijk voor inzicht in de voortgang van de speerpunten van het basisteam. 

•         Informatie ophalen bij verschillende stakeholders om deze voortgang inzichtelijk te maken. 

•         Analyse op het integrale overzicht van het basisteam, door verbanden aan te tonen en  

        verbindingen te leggen tussen verschillende speerpunten. 

•         Adviseren op mogelijke verbeterpunten aan de managers en coördinatoren binnen het  

        basisteam. 

•         Bewaken van de samenhang en samenwerking binnen het basisteam. 

•         Ontwikkelen van een proces voor het creëren, delen en gebruiken van kennis binnen het team. 

•         Secretaris portfolioboard OGB: opstellen van de agenda, verzamelen relevante informatie,   

        voortgang in de portfolioboard. 

•         Secretaris Landelijk projectteam Digitale identiteit: opstellen van de agenda, verzamelen van  

        relevante informatie bij stakeholders. 
  
Gevraagde profiel 
•         HBO/WO-niveau, met daarbij voorkeur voor de richtingen: Economie, Bestuurskunde en 

Bedrijfskunde. 



 

 

•         Analytisch vermogen. 

•         Ondernemend. 

•         Proactieve en energieke houding. 

•         Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 

•         Zorgvuldig, systematisch en betrouwbaar in de uitvoering. 

•         Affiniteit met de agile mindset en werkmethodieken. 

•         Samenwerkingsgericht. 
  
Gewenste startdatum: oktober 2019 
  
Spreekt deze functie je aan?  
Ben jij die jonge resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich 
herkent in het gevraagde profiel? Stuur dan uiterlijk vrijdag 11 oktober om 12:00 uur a.s. je motivatie 
voor deze opdracht en je actuele CV naar ons op via onderstaande link.  
Klik hier om te solliciteren.  
  
Mocht je zelf niet voldoen aan het profiel, maar wel iemand kennen die geschikt is, stuur dit bericht dan 
door. Wij komen graag in contact met geschikte kandidaten die nog niet in ons bestand zijn 
opgenomen. Deze opdracht zal ook via LinkedIn worden gedeeld.  
  
Voorwaarden 
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor 6 maanden. De 
arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie 
c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. 
  
Procedure 
Begin van week 42 hoor je of je geselecteerd bent voor een sollicitatiegesprek. Na de eerste 

gespreksronde (met VNG Trainees) wordt bepaald wie er worden voorgesteld aan de opdrachtgever. 

Het houden van een korte pitch maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure. 

 

https://www.tangram-tis.nl/10629/kandidaten/inschrijven/10629-02S00009UP
https://www.tangram-tis.nl/10629/kandidaten/inschrijven/10629-02S00009UP

