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Advertentie in de media op 17 en 21 februari 2018 
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LEIDSE REGIO 
 
De Leidse regio, bestaande uit de gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden heeft 
een regionaal programma ‘Versterking van de Regionale I-samenwerking’ (VRIS) opgezet. De ambitie 
is om gezamenlijk de informatievoorziening en ICT-dienstverlening modern, slim en efficiënt te 
maken. De vier gemeenten willen verder bouwen aan een professionele, moderne 
informatievoorzieningsorganisatie met slag- en innovatiekracht.  
 
Voor deze mooie en ambitieuze regio zoeken wij dé Chief Information Officer (m/v). 
 
Deze gezamenlijke CIO geeft vorm aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van 
informatievoorziening en ICT en stuurt ze aan. De CIO zorgt ervoor dat de dienstverlening via een 
transitieproces vanuit de vier gemeenten belegd gaan worden bij de centrale bedrijfsvoering van 
Servicepunt71.   
 
 
SERVICEPUNT71 
 
Servicepunt71 is een shared serviceorganisatie die de bedrijfsvoering verzorgt voor de vier 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en voor het Samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland. Servicepunt71 biedt deze organisaties ondersteuning bij zowel advisering en 
beleidsvorming als wel bij uitvoerende taken op de volgende terreinen: ICT, Inkoop, Financiën, HRM, 
Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Er werken ongeveer 300 medewerkers bij Servicepunt71, dat is 
gevestigd in Leiden.  
 
U gaat deel uitmaken van het managementteam van Servicepunt71 en rapporteert aan de directeur, 
mevrouw drs. E. (Elise) Zandstra. U zult regelmatig afstemmen met de gemeentesecretarissen van de 
vier gemeenten.  
 
Zie ook: www.servicepunt71.nl 
 
 
DE FUNCTIEOPGAVEN VOOR DE CIO 
 
In de afgelopen periode heeft een interim CIO veel voorbereidend werk gedaan gericht op het 
komende transitieproces. Na zijn overdracht wordt u bij de start verantwoordelijk voor de regionale 
programmaorganisatie Versterking Regionale I-Samenwerking (VRIS). Deze programmaorganisatie 
heeft ten doel om de krachten te bundelen voor zowel de informatievoorziening als ICT. De ICT van 
de vier gemeenten bevindt zich al enkele jaren binnen Servicepunt71. Stip op de horizon is om dit 
uiteindelijk als een nieuwe regionaal organisatieonderdeel binnen Servicepunt71 te organiseren, 
waarbij mensen en middelen overgaan. De besluitvorming daartoe en het bijhorende transitieproces 
behoren ook tot het programma.  
 
Als CIO stuurt u op complexe, strategische vraagstukken, op innovatie, op samenhang, kwaliteit en 
kosten. U wordt het boegbeeld voor een gezamenlijke, regionale informatieontwikkeling en u weet 
collega’s te enthousiasmeren. Met uw kennis en contacten anticipeert u op nieuwe ontwikkelingen 
waardoor moderne toepassingen een nieuwe en innovatieve digitale dienstverlening mogelijk 
maken.  
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U vervult een strategische, regionale functie en u weegt collectief belang en lokaal belang: u brengt 
de wensen van de gemeenten op I- gebied bij elkaar en faciliteert daarmee verdere samenwerking. U 
bent in deze functie ook de sparringpartner voor de verschillende gemeenten. Ook organiseert en 
bewaakt u dat alle deelnemende organisaties voldoen aan relevante Wet- en regelgeving als BIG, 
DigiD, GBA, WBP, AVG, WOO etc.  
 
Kortom; u bent degene die de buitenwereld naar binnen brengt en intensief samenwerkt met het 
management van de Leidse Regio voor een goede informatievoorziening. U houdt van pionieren en u 
weet samen met vele collega’s de Leidse Regio verder op de kaart te zetten. 
 
 
GEWENSTE COMPETENTIES, KENNIS EN ERVARING 

 Academisch werk- en denkniveau plus minimaal 7 jaar relevante werkervaring op WO-niveau 

 Heeft ervaring in de vakgebieden Informatie Technologie (ICT) en binnen het domein 
Informatie Voorziening (de IV keten) en weet wat er speelt op innovatie technologie. 
Beschikt over een aantoonbaar netwerk op verschillend niveau 

 Relevante ervaring met werken in een complexe bestuurlijke omgeving en in het werken in 
(gemeentelijke) samenwerkingsverbanden 

 Bewezen succesvol in het begeleiden van organisaties en mensen die te maken hebben met 
complexe transities en verandervraagstukken, net als met de (door)ontwikkeling van 
processen, structuren én culturen in complexe organisaties 

 Visie en het vermogen om strategie concreet te maken  

 Ruime ervaring als lijnmanager. Manager met natuurlijk gezag. U inspireert en motiveert! U 
faciliteert mensen om met plezier hun talenten maximaal in te zetten, zodat zij de 
doelstellingen realiseren  

 U balanceert professioneel tussen delegeren en het geven van verantwoordelijkheid . Daarbij  
blijft daarbij op hoofdlijnen in control 

 Verbinder, een bruggenbouwer en u weet als geen ander uw weg te vinden in een omgeving 
met verschillende stakeholders, belangen en samenwerkingsverbanden  

 U bent bestuurlijk en omgevingssensitief 
 
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 

De Leidse Regio biedt ruime opleidingsmogelijkheden, een goede afstemming tussen werk en privé, 
ruime vakantiedagen, een eindejaarsuitkering en vakantiegeld dat u vrij kan besteden middels een 
vrij besteedbaar budget, het Individueel Keuze Budget (IKB). U krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en 
zeggenschap over uw inkomen. U bepaalt daarmee zelf wat het beste past bij uw levensfase en 
persoonlijke wensen. 
 
De CIO wordt marktconform gewaardeerd en verdient afhankelijk van opleiding en ervaring bij een 
fulltime dienstverband (36 uur per week) een salaris gebaseerd op schaal 15, van maximaal ruim  
€ 105.000 bruto per jaar (op basis van Cao CAR/UWO).  
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PROCEDURE 
 
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Management  
en wordt geleid door de heer drs. Geert-Jan Poorthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met 
geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de Curricula Vitae en motivatiebrieven van de meest 
passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden 
eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de Leidse Regio (Servicepunt 71).  
 
De Leidse Regio wenst dat haar nieuwe CIO zo spoedig mogelijk aantreedt.  
 
Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan 
onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
 
SOLLICITEREN EN PLANNING 
 
Uw functiegerichte motivatiebrief, inclusief CV ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk op 4 
maart 2018, via de vacature of via cio.leidseregio@interexcellent.nl. 
Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij 
InterExcellent in Baarn in de kalenderweken 8, 10 of 11.  
 
De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de 
Leidse Regio die beslist met wie zij wenst kennis te maken. De vacature staat in-en extern tegelijk uit. 
Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid.  
De gesprekken met de selectie- en adviescommissie binnen de Leidse Regio vinden plaats op 
maandag 19 maart tussen 17.45 uur-20.00 uur en dinsdag 20 maart tussen 8.30-11.00 uur. De 
geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een 2e gesprekronde op donderdag 22 maart 
tussen 9.00-13.00 uur. De Leidse regio wenst de procedure in maart af te ronden, zodat de CIO nog 
voor de zomer kan starten. 
 
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
 
Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Management Search, Baarn. Tel: 035 - 5280430,  
of www.interexcellent.nl en mail via cio.leidseregio@interexcellent.nl 
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