Detachering zwangerschapsvervanging (6 maanden)
Projectleider Datagestuurd Werken (16-32 uur) bij Gemeente Stichtse Vecht,
evt. in combinatie met data/onderzoeksfunctie;
In samenwerking met de programmamanager en de adviseur data gestuurd werken, coördineert de
projectleider de verschillende thema’s binnen het programma en zorgt ervoor dat deze op elkaar
afgestemd zijn en voortgang kunnen boeken. Als projectleider werk je in een enthousiast en jong
zelf-organiserend data team. Het is een veelzijdige functie waar je meedenkt over hoe we de
organisatie meer ‘datagestuurd’ kunnen maken.
Het Programma Datagestuurd Werken is in 2018 gestart om de integrale, datagestuurde
informatiepositie van verschillende gremia binnen de Gemeente Stichtse Vecht te verbeteren.
Het doel is om elke beslissing te onderbouwen met betrouwbare informatie. De gemeente zal dus
over de juiste informatie van de juiste kwaliteit op het juiste moment beschikken.
Met hulp van de datawheel-methodiek (gebaseerd op het ‘data maturity model’ van Berenschot)
wordt het hele vraagstuk voor de organisatie in kaart gebracht. Het datawheel maakt op 6
verschillende thema’s (Technologie, Leiderschap, Governance, Teams, Gegevensmanagement en
Analytics-BI) inzichtelijk wat een organisatie nodig heeft om datagestuurd te kunnen werken. Ook
helpt het datawheel bij het structureren en monitoren van alle werkzaamheden die onder het
programma vallen.
Binnen Stichtse Vecht wordt elk thema getrokken door een vertegenwoordiger waarbij de 6
trekkers het kernprogrammateam vormen. Wanneer elk onderwerp binnen het datawheel
voldoende kan functioneren, kan het datawheel (symbolisch) draaien en zo de basis voor een
datagestuurde organisatie vormen.
Bij de dagelijkse taken van de projectleider horen o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coördinatie van het Programma Datagestuurd Werken, in afstemming met de adviseur
datagestuurd werken en de programmamanager
Integrale planning van het programma maken en bijhouden
Coördinatie met andere programma’s zoals Innovatie en Organisatieontwikkeling
Adviserende rol over de wettelijke verplichtingen die gelden als je met data werkt
Plannen, voorbereiden en voorzitten van programma- en kernprogrammabijeenkomsten
Afstemming tussen en aanjagen van de 6 datawheel thema’s die het programma uitmaken
(Technologie, Leiderschap, Gegevensmanagement, Teams, Analytics-BI en Governance)
Overzicht houden van lopende data vragen binnen de organisatie in samenwerking met de
trekker van het thema ‘Teams’
Planning en uitvoering van de data leerlijn (workshops voor de hele organisatie)
Tussenevaluatie van het programma eind 2019 voorbereiden en doorvoeren
Processen en nodige formulieren rondom data in kaart brengen, samen met bijv. de trekkers
van thema’s; governance en gegevensmanagement

In overleg met de adviseur datagestuurd werken kan de rol van projectleider uitgebreid worden
naar een meer gecombineerde data/onderzoeksfunctie.
Bij vragen graag contact opnemen met Lene Böhnke (lene.bohnke@stichtsevecht.nl, +31658076207)

