
   
 

 
Vacature projectleiding van kennisportaal Revelant  
Diverse decentrale overheden werken samen aan de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015 – 2018. 
De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit vier deelprogramma’s van de gezamenlijke decentrale 
overheden, waarbij de provincie Zuid-Holland als secretaris voor het ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat optreedt. Meer informatie over het programma Impuls Omgevingsveiligheid is te vinden op 
Relevant IOV 2015-2018.  
 
Het project Kennisportaal Relevant is onderdeel van het derde deelprogramma. De doelstelling van 
het kennisportaal Relevant is het leveren van een integrale verzamelings- en ontsluitingssysteem van 
kennis en informatie voor EV-professionals. Het kennisportaal wordt beschouwd als de ‘front-office’ of 
‘toegangspoort’ tot de kennis- en informatie-infrastructuur. Vanuit dit portaal kunnen deskundigen op 
zoek gaan naar de manier waarop hun actuele informatie- en competentiebehoefte op een 
betrouwbare wijze kunnen worden vervuld. 
 
Vacture 
Vanaf 1 november 2018 zoeken wij een projectleider van het project Kennisportaal Relevant. De 
tijdsbelasting is circa 20 uur per week en duurt tot en met 31 december 2019. Deze uren zijn flexibel in 
te zetten, afhankelijk van de vraag. Het gevraagde uurtarief ligt tussen €85 en €100 (exclusief btw). 
 
Gevraagd wordt een gedetacheerde beleidsmedewerker externe veiligheid, met inzicht in en affiniteit 
met het gebruik van websites en de samenhang tussen de (EV-)websites. Je bent flexibel, gericht op 
samenwerking en kunt goed plannen en organiseren. Je hebt kennis van en ervaring met voorlichting,  
webtoepassingen en het werken met een CMS. Je hebt basiskennis van webrichtlijnen en 
toegankelijkheid en je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en 
geschrift. Je standplaats is het provinciehuis Zuid-Holland, waar je minimaal twee dagen aanwezig 
bent. 
 
De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket. 

- Projectleiderschap: algemene werkzaamheden zoals communicatie met het team en extern, 
financiën enz. 

- Het voeren van de websiteredactie rondom: 
o het technisch beheer van de website Relevant 

De projectleider heeft kennis en affiniteit met CMS voor de uitvoering van de 
dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast voert de projectleider periodiek een technisch 
beheeroverleg met de host van de website. 

o de inhoud van de website.  
De projectleider is en blijft op de hoogte van de actualiteiten op gebied van wet- en 
regelgeving rondom EV. 

- Organiseren van de actualisatie van de website via de leden van de werkgroep 
omgevingsveiligheid, inclusief Vraagbaak EV. 

- Het bewaken en registreren van de informatiebetrouwbaarheid op de website en de gelinkte 
websites, toevoegen metadata van nieuwe informatie. 

- Innoveren van Relevant door het in gang zetten van de ontwikkeling van een specialistische 
website (zoals relevant nu is georganiseerd) naar een integrale  opgave – georiënteerde website 
(conform de gedachtengang van de Omgevingswet).  

- Het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van structurele verankering van de 
website onafhankelijk van de IOV, en het voorleggen van de resultaten ervan aan de werkgroep 
IOV, waarin het ministerie IenW, VNG en IPO in zijn vertegenwoordigd.   

- Het vervolgens begeleiden en/of uitvoeren van het gekozen pad voor de structurele verankering.  
- Publiceren van vragen en aandachtspunten die via de Vraagbaak externe veiligheid zijn 

binnengekomen en beantwoord. 
- Het beheren van het discussieplatform en FAQ’s en Wie-is-Wie.  
- Het participeren in discussies op Relevant, in de begeleidingsgroep van het 3e deelprogramma 

IOV, (agenda)lid van de werkgroep IOV. 
- Nieuwsbrieven Relevant: sturing van  proces en inhoud en de eindredactie. 
- Beheer projectruimten Relevant  

  



   
 

 
- Communicatie en PR van het netwerk Relevant waaronder: 

o deelname aan congressen/symposia zoals bijvoorbeeld Schakeldag, Dag van de 
omgevingswet en het jaarcongres Relevant; 

o communicatie over en ontsluiten van de resultaten van de projecten IOV (via website 
en nieuwsbrieven); 

o stimuleren van het gebruik van het portaal; 
o social media; 
o ondersteuning van de kennistafels; 
o ondersteuning van de organisatie van het jaarcongres Relevant. 

 
Heb je hier zin in en voldoe je aan de voorwaarden?  Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie op 
deze vacature! De uiterste indieningsdatum is maandag 17 september 2018. 
 
Je kan je brief toesturen aan Marlouce Biemans, coördinator IOV, mle.biemans@pzh.nl.  
 


