GEVRAAGD: tijdelijk teamlid informatievoorziening I-GO
Inleiding
De zeven Gelderse omgevingsdiensten werken vanaf mei 2015 aan het project
Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO). Ondersteund door de
provincie is één informatiesysteem voor de zeven omgevingsdiensten ontwikkeld. Dit
systeem bevat gegevens van milieubelastende bedrijven in Gelderland en is toegankelijk
voor alle diensten: één centrale plek met vitale informatie over de leefomgeving. Kijk op
www.gelderseomgevingsdiensten.nl/projecten/informatievoorziening voor meer
informatie.
Het projectteam wordt gevormd door interne en externe medewerkers. Binnen het
projectteam I-GO zoeken wij de komende maanden medewerkers die gedurende één of
twee maanden voor één of twee dagen per week op een specifiek terrein willen
bijspringen.
Informatievoorziening
Belangrijk doel van I-GO is om de kwaliteit van gegevens te verbeteren.
Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers hebben straks met één muisklik
toegang tot de meest actuele gegevens en documenten van milieuhinderlijke bedrijven in
heel Gelderland.
Scrum-methode
We werken volgens de Scrum-methode. Deze methode kenmerkt zich door in korte
sprints (van 4 weken) te werken aan concrete resultaten die waarde opleveren. Zo wordt
stapsgewijs toegewerkt naar het doel. Het scrumteam bestaat uit teamleden en de
Product Owner, tevens projectmanager.
Wat bieden we jou?
Werken binnen het project I-GO betekent:
• Werken met leuke collega’s in een goede werksfeer.
• Werken in een multidisciplinair team met professionals uit de omgevingsdiensten
en van externe partijen. Goed voor je netwerk binnen het Gelders Stelsel en
daarbuiten.
• Werken aan de informatievoorziening van de toekomst; vooruitstrevend en
toonaangevend. Nieuwe ontwikkelingen (werkwijzen, technologie, Omgevingswet)
vertalen naar de dagelijkse praktijk van omgevingsdiensten.
• Werken volgens een vernieuwende werkwijze: agile / scrum. Stapsgewijs en
continue lerend en verbeterend de informatievoorziening opbouwen.
• Goed te combineren met je overige werkzaamheden.
Gewenst profiel
• Affiniteit met informatica / automatisering / informatievoorziening.
• Enthousiasme om met de scrum projectaanpak te werken.
• Communicatief vaardig, actiegericht, in staat om zowel zelfstandig als in
samenwerking met overige teamleden tot resultaat te komen.
• Innovatief, out-of-the-box denkend.
• Stelt op het juiste moment kritische vragen.
• Teamplayer.

De komende periode zijn we op zoek naar medewerkers die op de volgende specifieke
onderwerpen kennis / expertise aan ons team kunnen toevoegen en één of twee
maanden voor één of twee dagen per week kunnen meewerken:
• Verwerkers van bevindingen uit I-GO: verbeteren van de rapportages na
kwaliteitsanalyses door I-GO (juni en juli).
• Technisch beheerders: technisch implementeren van de documentenvoorziening
(mei tot/met augustus).
• Toezichthouders met geo-affiniteit: verbeteren van de geografische portaalfunctie
van de bevindingen uit I-GO (juni tot/met augustus).
• Gebruikers van documenten van andere omgevingsdiensten: testen en uitrollen
van de documentenvoorziening.
• Specialisten asbest: uitwerken monitoringopgave asbestsanering.
• Specialisten externe veiligheid / RRGS: verbetering kwaliteit externe veiligheid
gegevens in eigen VTH-systemen en RRGS.
• IPPC- en BRZO vergunningverleners en toezichthouders: verbetering kwaliteit
gegevens IPPC en BRZO in eigen VTH-systemen en landelijke databases IPPC en
BRZO.
• Agrarische vergunningverleners en toezichthouders: verbetering kwaliteit
gegevens veehouderijen in eigen VTH-systemen en Web BVB.
• Specialisten bodem: verdieping in mogelijkheden uitbreiding I-GO met
bodemgegevens met als doel verbetering kwaliteit bodemgegevens.
• Toezichthouders en beleidsmedewerkers toezicht: toewerken naar een
gezamenlijk en continu actueel overzicht van risico’s.

Werktijden / inzet
Het team werkt twee dagen per week, namelijk op woensdagen en donderdagen van
8.15 tot 16.45 uur. Het teamlid is één of beide dagen per week beschikbaar. Het team
rouleert over de omgevingsdiensten in Gelderland.
Verrekening van kosten
De medewerker blijft in dienst van zijn omgevingsdienst en behoudt zijn huidige
arbeidsvoorwaarden. Vanuit het project vindt een vergoeding plaats aan de leverende OD
van € 37,50 per gewerkt uur. Daarnaast wordt € 37,50 per gewerkt uur verdeeld over de
zeven omgevingsdiensten in het kader van de cofinancieringsafspraken die OD’s hebben
gemaakt met de Provincie Gelderland.
Reageren
Hebben we je interesse gewekt? Laat ’t dan weten via igo@gelderseomgevingsdienst.nl.
Ook voor vragen over deze vacature kan je hier of via telefoon (Projectmanager I-GO,
06-29381351) terecht.

