Projectcoördinator eID (m/v)
Locatie:
Opleiding:
Profiel:

Den Haag
Minimaal afgeronde HBO-opleiding in de richting van Projectmanagement
Drie jaar ervaring als PMO in de zorg- of technologie sector

Wat ga je doen als projectcoördinator eID:
Het project
De overheid en bedrijfsleven werken samen aan één standaard voor online
toegangscontrole: Idensys. Op dit moment starten verschillende organisaties met een pilot
implementatie van Idensys. Doel van de pilots is om met alle betrokken partijen inclusief
patiënten te bepalen of Idensys goed en betrouwbaar kan worden ingezet. De uitkomsten
geven richting aan de verdere eHealth ambitie en de ontwikkeling van een betrouwbare
digitale toegangscontrole bij online dienstverlening aan de patiënt (http://www.eidstelsel.nl). Nictiz neemt de coördinatie van het Idensys pilotprogramma voor de zorgsector
voor haar rekening en begeleidt vijf organisaties in de zorg met de implementatie en
beproeving van het Idensys stelsel. Dit programma loopt tot december 2016.
Jouw verantwoordelijkheden in dit project
Als projectcoördinator ondersteun je de Nictiz projectleider bij het bereiken van een
optimaal resultaat voor de vijf pilotorganisaties. Je coördineert de werkzaamheden die er
voor zorgen dat de verschillende pilotprojecten hun resultaten halen binnen gestelde
planning, budget en kwaliteitseisen. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de
organisatie van projectwerkzaamheden binnen de totale Nictiz Idensys projectorganisatie.
Je werkt nauw samen met de pilotprojectleiders van de verschillende zorgorganisaties en
rapporteert aan de projectleider.
Samengevat:
 je overziet het totale project op hoofdlijnen doel, bemensing, financiering, planning,
organisatie door het voeren van een adequate projectadministratie;
 je beoordeelt of het project wordt uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte afspraken.
Stuurt zo nodig het werk in overleg met de projectleider bij;
 je inventariseert, analyseert en beoordeelt projectrisico's en formuleert zo nodig
beheersmaatregelen;
 je verzamelt en verwerkt relevante gegevens en resultaten van het project tot een
rapport aan de opdrachtgever en andere betrokkenen;
 je bent gericht op samenwerken, het neerzetten van resultaten en je neemt initiatief.
Je hebt:
 afgeronde HBO opleiding;
 bij voorkeur inhoudelijke organisatorische en technische kennis van indentity
management projecten;
 minimaal drie jaar ervaring in zorg en ICT, op het gebied van PMO;
 de vaardigheden om projectmatig te werken en projectlijnen uit te zetten en te
bewaken;
 oog voor detail;
 een enthousiasmerende en stimulerende werkhouding;
Nictiz biedt een:
 uitdagende werkomgeving met volop ruimte voor ontwikkeling;
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marktconform salaris, gebaseerd op de zwaarte van de functie;
marktconform arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een eindejaarsuitkering en ruime
opleidingsmogelijkheden;
parttime functie (16 uur per week verdeeld over minimaal twee dagen);
aanstelling voor de duur van het project (naar verwachting 31 december 2016);

Nictiz is de werkgever met de kernwaarden: slagvaardig, betrokken en betrouwbaar.
Over Nictiz:
Nictiz is het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth. Nictiz helpt veldpartijen bij
de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van informatiestandaarden. Met
informatiestandaarden kunnen huisartsen, apothekers, medisch specialisten en andere
zorgverleners onderling en met patiënten, op een eenduidige manier medische gegevens
uitwisselen. Naast het gestandaardiseerd vastleggen en uitwisselen van informatie voor
kwaliteitsverbetering in de zorg, biedt ook de inzet van eHealth volop kansen om de zorg
efficiënter in te richten. Om de zorgsector te ondersteunen bij de efficiënte inzet van
eHealth, analyseren en duidt Nictiz ontwikkelingen in het gebruik van ICT in de zorg. Meer
info: www.nictiz.nl
Solliciteren:
Met vragen over deze functie kunt u terecht bij Merik Seven, projectleider Idensys pilots in
de zorg, (06 – 43783400). Voor meer informatie over Nictiz en procedure kun je terecht bij
Niels ter Meulen, HR-manager, (070-317 3450). Meer informatie over Nictiz vind je op
www.nictiz.nl. Volg ons ook via Twitter (@Nictiz).
Graag ontvangen we de sollicitatie voor 28 januari 2016 per e-mail via het adres:
werving@nictiz.nl onder vermelding van vacature projectcoördinator eID.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt zeker niet op prijs gesteld.
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