
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Provincies spelen een belangrijke rol in de fysieke leefomgeving op regionaal niveau. Dit doen 

zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de 

koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en 

aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.  

 

De provincies dragen zorg voor de productie en het beheer van de Risicokaart. Dit is een 

informatiesysteem waarop de in de provincie geografisch weer te geven risico’s staan. De 

Risicokaart informeert burgers over de risico’s in hun directe leefomgeving en ondersteunt 

professionele overheidsinstanties in hun handelen bij rampen en crises en bij 

vergunningverlening, handhaving en ruimtelijke ordening. Het IPO is namens de provincies 

de opdrachtgever van de Risicokaart. De Risicokaart is technisch, inhoudelijk en beleidsmatig 

verouderd. Aan de provincies is gevraagd om het opdrachtgeverschap van de Risicokaart te 

professionaliseren, de huidige Risicokaart operationeel te houden en een projectstructuur op 

te zetten voor de ontwikkeling van de nieuwe Risicokaart. Voor de Risicokaart is het IPO op 

zoek naar een: 

 

 

Programmamanager Risicokaart (S13; 0,5 FTE) 

(voorlopig voor 12 maanden, 

met mogelijkheid tot verlenging) 

 

 

Wat is je opdracht: 

De programmamanager Risicokaart zet zich in om de governance van de Risicokaart te 

implementeren. Het opdrachtgeverschap dient eenduidig te verlopen via de 

portefeuillehouder Risicokaart van de ambtelijke en bestuurlijke IPO-adviescommissie 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). De programmamanager Risicokaart is 

opdrachtnemer en de “linking pin” tussen het IPO en de adviesgroep Risicokaart van de 

ambtelijke adviescommissie VTH. De programmamanager is in staat om de integrale 

opdracht voor het beheer van de huidige Risicokaart en de ontwikkeling van de nieuwe 

Risicokaart tot het gewenste eindresultaat te brengen. Dit in goede afstemming met de IPO-

portefeuillehouder Risicokaart en de adviesgroep Risicokaart. 

 

Als eerste aanspreekpunt is de programmamanager Risicokaart “het gezicht” van de 

Risicokaart en gesprekspartner voor de ketenpartners, waaronder de ministeries en de 

veiligheidsregio’s. 

 

Wat vragen wij: 

 academisch werk- en denkniveau en voldoende werkervaring zowel in veiligheidssector, 

externe veiligheid als op het vlak van beleidsondersteunende informatievoorziening; 

 ruime kennis van en ervaring met provincies; 

 enthousiaste teamspeler die kan netwerken en verbinden, maar ook accuraat en 

doortastend is; 

 stevige persoonlijkheid die zowel dienstbaar is, maar ook staat voor zijn of haar zaak; 

 ervaring in projectmatig en programmatisch werken in een complexe keten van 

overheden en partijen; 

 je weet de brug te slaan tussen de wereld van beleid en uitvoering enerzijds en de wereld 

van informatie, systemen en ICT-oplossingen anderzijds; en 

 je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in 

geschrift. 

 

Wat bieden wij: 
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Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving voor 20 uur per week (0,5 fte), 

voor voorlopig 12 maanden (met mogelijkheid voor verlenging). Je blijft in dienst van je 

eigen provincie en wordt voor deze opdracht gedetacheerd bij het IPO. Je werkzaamheden 

voer je uit vanuit Den Haag (IPO kantoor), Utrecht (overleggen), Den Bosch (afstemming 

met portefeuillehouder) en je eigen provincie.  

 

Reacties: 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hugo van de Baan (programmamanager 

IPO, 06 – 2890 1205, hvdbaan@ipo.nl) of Marijanne van den Dries (programmamanager 

provincie Noord-Brabant, 06 – 2774 5039, mvddries@brabant.nl).  

Schriftelijke reacties kunnen tot 8 april 2016 gericht worden tot Maud Muris, mmuris@ipo.nl. 
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