
 

 

Configuratiemanager – Verlenging Hoekse Lijn 
WIS 

Ons aanbod 

Startdatum:  

Duur:  

Verlengingsopties:  

Uren p/w:  

Aantal medewerkers: 

FSK:  

Tariefrange:  

Verhouding prijs/kwaliteit:  

 

 

z.s.m., naar verwachting medio maart 2019 

t/m 31.12.2021 

nvt 

16 uur per week 

1 

12/13 

75 – 125 euro per uur 

25% - 75% 

 

Jouw functie 

De doelstelling van dit project is de realisatie van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn en 

alle aanpalende deelprojecten binnen de projectscope, waarbij de planning, uitvoering en 

raakvlakken van de deelprojecten op elkaar zijn afgestemd. Het realiseren van de 

spoorverlenging Hoekse Lijn moet leiden tot een impuls van Hoek van Holland als 

vierseizoenenbadplaats.  

 

Wanneer het project af is, werkt de infrastructuur van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn 

en is het testbedrijf succesvol afgerond. Tevens is de buitenruimte gerelateerd aan de 

spoorverlenging gereed, zodat het tracé goed in de buitenruimte is ingepast. Tevens moet de 

Spoorverlenging ter hoogte van Hoek van Holland Haven goed aansluiten op het traject van 

de Ombouw van de Hoekse Lijn. Verder zijn de H6-weg en stationsomgeving Hoek van 

Holland Haven gereed. 

Jouw profiel 

 

Als Configuratiemanager, binnen het team “werkende infrastructuur” (WIS), heb je een breed 

takenpakket en bijbehorende verantwoordelijkheden. Je bent verantwoordelijk voor het borgen 

dat configuratie-items en informatie gedurende het project beheerst worden. Hierbij is 

afstemming binnen het procesmanagementteam en met het ontwerpteam en de 

contractmanagers van groot belang.  

 

Doel functie 

 

Waarborgen van eenduidig geïdentificeerde configuratie-items en configuratie-informatie. 

Beheersing status, actualiteit en voortgang van de configuratie-aspecten gedurende het 

projectverloop, tot start van het testbedrijf. Hierbij dient voorgesorteerd dat de configuratie 

informatie geschikt is voor overdracht naar test- en proefbedrijf. 



 

 

 
Taken 

• Zorgdragen dat configuratie items en configuratie informatie afdoende zijn geïdentificeerd 
voor een beheerste projectproces binnen het Hoekse Lijn Verlenging te borgen. 

• Aanscherpen c.q. nadere invulling van de baselinestrategie en uitrol ervan. 

• Het beheren van de technische configuratie/ baselines van het project, op het snijvlak van 
techniek en contract. 

• Toezicht op volledigheid van processen tussen verschillende contract(uitvragen) binnen 
het projectteam. 

• Inrichtingen c.q. borging van effectieve werking van wijzigingenproces tussen- en 
afwijkingen vanuit verschillende contracten binnen het project. 

• Aanspreekpunt voor inrichting en werking van ondersteunende softwaresystemen binnen 
het project. 

• Toezien op een effectieve invulling van de documentmanagementstrategie en -activiteiten 
binnen het projectteam. 

• Borging dat (2de lijns) kwaliteitscontroles afdoende in de procesbeheersingsstrategie 
opgenomen zijn en uitgevoerd worden. 
 

Verantwoordelijkheden 

• Zorgdragen voor een configuratiemanagementstrategie c.q. aanvulling op een aanwezige 
opzet, inclusief beheersing van configuratie items en -info. 

• Zorgdragen voor het wijzigingenproces en baselinemanagement. 

• Borging dat benodigde processen ingericht en gevolgd worden voor procesbeheersing op 
het snijvlak van techniek en contracten. 

• Verantwoordelijk voor het documentmanagementproces. 
 

Kernkwaliteiten 

• Communicatief vaardig: in staat zijn om op meerdere niveaus en met verschillende 
mensen te communiceren. 

• Zelfstandig en zelfstarter. 

• Kritisch op eigen werk en dat van anderen. 

• Ondernemend, handen uit de mouwen.   

• In staat om een abstract proces te implementeren en bruikbaar te maken voor de 
werkvloer. 

• Leiddinggeven: in staat zijn een team te leiden. 

• Integriteit 

• Resultaatgerichtheid 
 

Eisen 

• Minimaal hbo werk- en denkniveau 

• Beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, 

bijvoorbeeld als Systems engineer, procesmanager of configuratiemanager 

• Aantoonbare kennis en ervaring met de praktische toepassing van Systems Engineering  

• Aantoonbare ervaring met werken met Relatics voor systems engineering/ verificatie en 
validatie 

• Aantoonbare ervaring met het leiden van teams. 

• Minimaal 3 jaar ervaring in contractadvisering binnen projecten in uitvoeringsfase (als 
contractmanager of contractadviseur) 

• Kennis en ervaring met werken aan contracten onder UAVgc en RAW-Stabu onder UAV  

• Aantoonbare ervaring met en praktische kennis van bouwprocessen in de uitvoeringsfase 
en het managen van contractafwijkingen en -wijzigingen  



 

 

• Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelen en/of optimaliseren van 
processen binnen bouw/infraprojecten aan zowel OG en ON-zijde 

• Een afgeronde training projectmatig werken 
 

Wensen 

• Kennis van het Rotterdamse metronetwerk en de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen betrokken partijen is een pré 

• Ervaring met het Rotterdamse metronet (vergelijkbaar met Ombouw Hoekse Lijn) 

• Ervaring met overdrachtsprocessen van realisatiefase naar ingebruikname/ beheer en 
onderhoudsprocessen 

• Gekwalificeerd lead-auditor in kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001) 

 

De afdeling 

Het project ‘verlenging Hoekse Lijn’ maakt onderdeel uit van de Hoekse Lijn. De Hoekse Lijn 

bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de ombouw van de spoorlijn tussen Schiedam 

Centrum en naar het tijdelijke station Hoek van Holland Haven naar een light-railverbinding. 

Het tweede deel, de Verlenging Hoekse Lijn, bevat het doortrekken van de light-railverbinding 

tot aan het strand van Hoek van Holland. Hierbij wordt dichter op het strand een nieuw station 

Hoek van Holland Strand gerealiseerd ter vervanging van oude station Hoek van Holland 

Strand. Dit project gaat alleen over de Verlenging van de Hoekse Lijn.  

 

De Verlenging van de Hoekse Lijn omvat meer dan alleen het doortrekken van het spoor tot 

aan Hoek van Holland Strand. De projecten H6-weg, Stationsomgeving Hoek van Holland 

Haven, Stationsomgeving Hoek van Holland Strand en aan de spoorverlenging gerelateerde 

buitenruimteplannen zijn geïntegreerd in de projectorganisatie van de Spoorverlenging Hoekse 

Lijn. Hiervoor is gekozen om de planning van de afzonderlijke projecten op elkaar af te 

stemmen en raakvlakken beter te beheersen. 

 

De procedure 

Bij deze uitvraag vinden er mogelijk tweede gesprekken plaats. Ook kan het opvragen van 

minimaal één positieve referentie onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

 

 

 


