Functieprofiel programmamanager Omgevingswet
Wie ben jij?
Een programmamanager die in staat is het programma ‘Implementatie Omgevingswet’ en de daarbij
behorende processen transparant, efficiënt, kostenbewust, beheerst, omgevingsgericht en conform
geldende afspraken en kaders in te richten, aan te sturen en te realiseren.
Dit betekent dat je:
• bij opdrachtaanname de scope en resultaten of doelen van het programma en bijbehorende
projecten helder krijgt en dienovereenkomstig verwoordt;
• de opdrachtgever adviseert over te realiseren (verander) doelen, resultaten, haalbaarheid,
beoogde effecten/baten, opzet, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico’s;
• zorgt dat de voorwaarden en afspraken rondom de opdracht zijn besproken met de
opdrachtgever en wederzijds geaccepteerd en vastgesteld;
• zorgt voor een helder en bevestigd beeld over de verwachtingen van de opdrachtgever en dat
je zorgt voor een permanente toetsing van dit beeld binnen de dynamiek van het programma;
• een effectieve relatie onderhoudt met de opdrachtgever over de inrichting en governance van
het programma, de resultaten, effecten en of baten;
• zorgt voor een effectieve overdracht, implementatie van de resultaten aan de opdrachtgever,
staande organisatie als decharge is verkregen;
• zorgt voor een passende evaluatie en monitoring zodanig dat de leereffecten van het
programma daadwerkelijk hun plaats krijgen in de staande organisatie.
Je bent vernieuwend, creatief en origineel in denken en handelen. Je bent in staat om je los te maken
van bestaande denkkaders, je kunt dit combineren met een effectieve aansturing van het programma
en bijbehorende projecten. Je durft binnen jouw programma vernieuwingen toe te laten in aanpak en
werkwijze en evalueert op het juiste moment. Ruimte! de toekomstvisie van de gemeente Het
Hogeland en Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen de besturing van de nieuwe gemeente Het
Hogeland is voor jou een belangrijke leidraad in je functioneren. Je houdt goed verbinding met de
organisatie en werkt nauw samen met teamleiders, (strategisch) adviseurs en overige
programmamanager(s) ten behoeve van de vernieuwing en ontwikkeling van de gemeente Het
Hogeland.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een programmamanager die:
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bovenal een verbinder is en mens en organisatie kan binden aan de doelen van het
programma zowel inhoudelijk als op het menselijk vlak;
effectief doelen vertaalt in een passende project-/programmastructuur compleet met een
realistische raming van geld, capaciteiten en looptijd, hiervoor gebruik je de best passende
tools voor programma en projectmanagement;
in staat is een optimale match te maken tussen aanpak, doelen, wensen, prioriteiten van het
programma en de bijbehorende projecten;
oog heeft voor de verandercapaciteit van de organisatie en doelen, werkwijze en fasering
hierop afstemt;
invloed kan uitoefenen zonder de relatie te verstoren, steun en medewerking weet te
verkrijgen, partijen bijeen kan brengen ook met tegengestelde belangen;
transparant is naar de opdrachtgever en overige partijen, dit ook stimuleert vanuit de
omgeving en toont in eigen handelen;
inzicht heeft in bedrijfsprocessen en transparant is ten aanzien van afweging doelen, kwaliteit
en haalbaarheid;
ruime ervaring heeft in programmamanagement en in de daadwerkelijke toepassing van de
geavanceerde tools voor programma en projectmanagement;
kennis heeft van en ervaring heeft met het werken in een opgavegerichte organisatie en met
zelforganisatie;
samenhang en samenwerking in teams bevordert door communicatie en overleg en kan
inspireren door eigen gedrevenheid en volharding, ook bij tegenslag;
beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
ervaring met participatietrajecten is een pre;
kennis van de omgevingswet is een pre;
beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Wat bieden wij?
Deze vacature is in eerste instantie 36 uren voor een periode 1,5 jaar tot 1 januari 2021.
Afhankelijk van de voortgang behoort een verlenging tot de mogelijkheden. De verlenging is
afhankelijk van de stand van zaken van het programma en het mogelijke vervolg, te beslissen
voor 1 oktober 2020.
De functie is ingedeeld conform HR21 Programmamanager II, schaal 13, met een maximum
van € 5.984,- (afhankelijk van opleiding en ervaring).
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