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Strategisch Adviseur Data & BI 
 
De Leidse regio, bestaande uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en het 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, heeft de ambitie om gezamenlijk verder te bouwen aan een 
professionele, moderne informatievoorzieningsorganisatie die met slag- en innovatiekracht een 
uitstekende dienstverlening biedt aan inwoners, partners en collega’s! 
 
Om hier verder invulling aan te kunnen geven, zijn wij voor onze opdrachtgever Servicepunt71 op 
zoek naar een Strategisch Adviseur Data & BI. 
 
ORGANISATIE 
Servicepunt71 is een shared serviceorganisatie die de bedrijfsvoering verzorgt voor de Leidse regio. 
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 gevestigd is in Leiden. 
Vanaf medio 2022 wordt deze ondersteuning onderdeel van Gemeente Leiden. 
 
Team Datadiensten is één van de 5 IV-teams (Applicaties, Informatiemanagement, ICT, 
Informatiebeheer & archivering) die direct onder de CIO vallen. Team Datadiensten heeft vanuit 
Servicepunt71 de lead als het gaat om datagedreven werken. Jij maakt onderdeel uit van team 
Datadiensten.  
 
Team Datadiensten bestaat in huidige vorm sinds januari 2020. Datadiensten levert zowel data 
vanuit een aantal gezamenlijke bronnen als verdere ondersteuning bij datavraagstukken. Het beheer 
van de basisregistraties, landmeetkundige werkzaamheden, geo informatie en het data 
management zijn centraal ondergebracht in team Datadiensten. Team datadiensten bestaat uit 
ongeveer 20 medewerkers en werkt nauw met de onderzoeksadviseurs binnen de afdeling Strategie 
Middelen en Control (SMC). 
De dataspecialisten binnen het team Datadiensten ondersteunen de beleidsmedewerkers van de 
gemeenten met data distributie en -analyse op een diversiteit van thema’s die nu voornamelijk 
betrekking hebben op het fysieke domein/openbare ruimte en de bedrijfsvoering (financiën/HR). 
Het team levert een datawarehouse, een aantal dashboards en een uitgebreide GIS viewer. De 
ambitie van het team is om zich breder te ontwikkelen naar andere domeinen binnen de 
verschillende organisaties. Zo is er net een pilot gestart met het Sociaal Domein. Het team 
specialisten vervult ook een toenemende rol als gegevensmakelaar voor de vier gemeenten waarbij 
zij de toegang faciliteren tot data sets van binnen en buiten de organisatie.  
	
FUNCTIE 
Als Strategisch Adviseur Data & BI ben je dé ambassadeur van het datagedreven werken binnen de 
Leidse regio en draag je het belang van data binnen de organisatie uit, zowel intern als extern.  Je 
bent expert op het gebied van data en tilt het datamanagement van de organisatie naar een hoger 
niveau. Het hebben van een heldere visie op data is cruciaal, evenals het schakelen met diverse 
belanghebbenden en het inventariseren van de behoeften vanuit de afdelingen waar de primaire 
processen zijn belegd.  
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Je bent vooral een bruggenbouwer en inspirator die acteert met geduld, begrip en sensitiviteit voor 
diverse belanghebbenden en met gevoel voor besluitvormingsprocessen en politieke belangen. 
Iemand die weet hoe je een grote organisatie in beweging krijgt richting een meer datagedreven 
organisatie. Maar ook iemand die weet hoe de datastrategie praktisch vertaald kan worden naar 
tactische en operationele activiteiten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. 
 
Belangrijke speerpunten zijn het op orde krijgen van de data governance, het verder ontwikkelen 
van het data landschap en het leveren van advies aan de verschillende gemeenten over het gebruik 
van data. Om datagedreven werken te stimuleren is er een stuurgroep opgericht met daarin onder 
andere de CIO en de manager bedrijfsvoering van de gemeente Leiden. Jij bent voorzitter van deze 
stuurgroep en agendeert vraagstukken rondom data binnen de organisaties. Je helpt de teamleider 
van team Datadiensten om richting te geven aan de dienstverlening en de organisatieontwikkeling. 
Je werkt nauw samen met (Strategisch) Informatiemanagement om de behoeften rondom 
datagedreven werken in de regio in beeld te krijgen. 
 
Als Strategisch Adviseur voer je vanuit Servicepunt71 voor diverse gemeentelijke organisaties binnen 
de Leidse regio o.a. de volgende werkzaamheden uit: 

• Je ontwikkelt de data governance en tilt het datamanagement van de gehele organisatie 
naar een hoger niveau. Dit doe je bij voorkeur volgens de methode van DAMA-
DMBOK/Kenniswiel van de Rijksoverheid. 

• Je ontwikkelt beleid, op bestuurlijk- en concernniveau, daarnaast kom je met concrete 
verbetervoorstellen. 

• Samen met de data specialisten brengen je het datalandschap (en databronnen) in kaart en 
gaan jullie het gesprek aan over data kwaliteit eigenaarschap met diverse teams en spelers. 
Je identificeert en specificeert de behoefte en hebt hierbij oog voor security en privacy 
aspecten. 

• Je initieert diverse innovatie-initiatieven op datavlak, stuurt de prioriteitsstelling hierover en 
rapporteert richting directies en het managementteam. 

• Je geeft richting aan het team data specialisten voor wat betreft oplossingsrichtingen voor 
o.a. dataplatforms en tools. 

• Je bewaakt de voortgang ten aanzien van de ontwikkeling van diverse informatieproducten. 
• Je participeert in landelijke initiatieven rondom datagedreven werken en representeert de 

Leidse regio. 
 
PROFIEL 
Als Strategisch Adviseur Data & BI ben je het boegbeeld en de expert op het gebied van data en til je 
het datagedreven werken van de organisatie naar een hoger niveau.  Verder vragen we van jou:  

• Een WO werk- en denkniveau met bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding op het gebied 
van (bedrijfskundige) informatiekunde of -management, informatica, econometrie, 
verandermanagement of een daarmee vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheden;  

• Afgeronde aanvullende vakopleidingen en trainingen op het gebied van data management 
en/of BI. 

• Je beschikt over kennis van informatietechnologie en datamanagement, business 
intelligence systemen, data-analytics en big data;  
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• Ruime ervaring met advisering op strategisch niveau, zowel (politiek-) bestuurlijk- en op 
concernniveau; 

• Je hebt aantoonbare ervaring met complexe verandertrajecten en de organisatie van 
informatie, datavoorziening en bedrijfsprocessen;  

• Je bent klantgericht en communicatief sterk;  
• Je bent op de hoogte van trends rondom datamanagement en weet deze te vertalen naar de 

eigen organisatie en relevante netwerken;  
• Je bent een kennisbron, verbinder en aanspreekpunt voor collegae binnen en buiten de 

organisatie.  
• Je toont initiatief om problemen pragmatisch aan te pakken en bent betrokken.  
• Je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s. 

 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
Je bent onderdeel van een team dat gezamenlijk zorgt voor een optimale dienstverlening aan 
gemeenten binnen de Leidse regio.  Servicepunt71 bied je een uitdagende en afwisselende functie 
tegen een salaris van maximaal €6.461,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 13). 
Verder biedt Servicepunt71: 

• Een jaarcontract met een intentie tot een vast dienstverband.  
• Sfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze klanten. 
• Professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor jouw persoonlijke 

ontwikkeling, bijvoorbeeld met het brede aanbod aan workshops en cursussen van onze 
'Academie71'. 

• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, die je via een Individueel Keuzebudget zelf kunt 
kiezen. 

• Invloed op je werktijden: gedeeltelijk thuiswerken is de norm. 
• Een mobiele telefoon en laptop krijg je ter beschikking.  

 
SOLLICITEREN EN PLANNING 

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk maandag 9 mei, via www.interexcellent.nl  

• Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek met InterExcellent.  

• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij 
Servicepunt71 die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 

• Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment 
kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, 
en Riëtte Coolen, Research Consultant, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.  
 
 
 

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie! 


