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Projectleider Formatiecalculatietool (FCT) 

Werklocatie: Rotterdam, diverse locaties in de stad 

Startdatum: per direct 

Aantal medew: 1 

Aantal fte: 0,22 

Aantal uur: 8 uur p/w 

Duur opdracht: t/m 30 juni 2017 

Verlengingsopties:  

FSK: 

VOG vereist: Ja 

 

Programma Professional Portal/Innovatie 

Het programma Professional Portal (PPI) realiseert de innovatieve bedrijfsvoering, de 

uitvoering van de werkprocessen en hun besturing en de ondersteunende IT-systemen van 

het sociale domein van de 4 grootste gemeenten (G4). 

Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, 

Inkomens- en Voorzieningendossier van hun klanten. Burgers (en bedrijven) maken gebruik 

van de Portal om zelf vanuit huis/kantoor zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, 

wijzigingen door te geven, etc. De Professional Portal vervangt, vanuit het gezichtspunt van de 

Professional (op termijn) de bestaande applicaties, te beginnen met de applicaties van Wigo4it 

en de bestaande E-formulieren Werk & Inkomen. 

Het programma is op G4 én G1 niveau verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en 

de implementatie van deze vernieuwing. 

 

Positie 

De projectleider FCT ressorteert hiërarchisch rechtstreeks onder de Rotterdamse 

programmamanager PPI. 

 

Profielbeschrijving 

 De projectleider FCT coördineert op G1-niveau de bouw van een formatie calculatietool 

door een geselecteerde externe partij; 

 De projectleider FCT werkt nauw samen met de externe bouwer en met de betrokken 

lijnmanagers met als beoogd resultaat het beste FCT voor Rotterdam; 

 De projectleider FCT ondersteunt de opdrachtgevende lijnmanager bij het organiseren van 

de benodigde contactmomenten tussen de externe bouwpartij en betrokken personen op 

G1 en G4; 

 De projectleider rapporteert periodiek aan de programmamanager PPI. 

 
  



 

 

Blad:  2/2 
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Taken 

1. Organiseren van projectgroepmeetings 

2. Verslaglegging van projecgroepmeeting 

3. Organiseren van verdiepende afspraken tussen externe bouwer en betrokkenen op G1 en 

G4 niveau 

4. Samenwerken met projectteam gericht op oplossingen en het behalen van resultaat, het 

beste FCT voor Rotterdam 

 

Competenties 

1. Verbindend leiderschap en samenwerken: haalt energie uit samenwerking om gezamenlijk 

tot resultaat te komen, en weet anderen niet alleen effectief aan te sturen maar ook te 

inspireren; 

2. Resultaatgericht: kan werken naar deadlines en voelt zich verantwoordelijk voor het 

opleveren van de afgesproken resultaten; 

3. Beheersen, organiseren en structureren: brengt structuur aan in de activiteiten en 

organisatie van het projectteam en zorgt dat de werkzaamheden “in control” zijn en dat 

rapportages een effectief sturingsmiddel zijn; 

4. Organisatiesensitiviteit: is gewend om in een politiek complexe (bij voorkeur gemeentelijke 

overheidsorganisatie aantoonbaar succesvol te functioneren met gevoel voor onderlinge 

verhoudingen, de formele en informele organisatie; 

5. Zelfstandigheid: Kan zelfstandig werken. 

 

Kennis en ervaring 

Eisen 

 Academisch werk- en denkniveau; 

 Meer dan 10 jaar relevante ervaring met projectleiding; 

 Kennis van en ervaring met de ontwikkeling van tools door een externe partij; 

 Kennis van en ervaring in de domeinen ‘inkomen’ en ‘werk’ van de gemeentelijke 

overheid; 

 Recente (minder dan 1 jaar geleden) ervaring met calculeren van formatiewijzigingen als 

gevolg van innovatie; 

 Ervaring binnen programma’s waarin onder architectuur wordt gewerkt aan innovatie in het 

gemeentelijke Sociale Domein. 

Wensen 

 Kennis van en ervaring met verandermanagement in een complexe overheids-

(gerelateerde) organisatie; 


