Vacature: adviseur digitale transformatie
DIGITALE TRANSFORMATIE ALS ORGANISATIEONTWIKKELING

Wil jij maatschappelijk verschil maken door te bouwen aan de overheid van de toekomst? De
toepassing van data en technologie biedt publieke organisaties nieuwe kansen om hun
uitvoeringskracht te vergroten en om met betere oplossingen te komen voor de maatschappelijke
opgaven. Of het nu gaat om de fysieke leefomgeving, de energietransitie, ondermijning of de
stijgende zorgkosten. De uitdaging is om oog te houden voor de menselijke maat en blijvend impact
te realiseren. Hiemstra & de Vries ziet digitale transformatie als organisatieontwikkeling in een
digitaal tijdperk. Wij helpen onze opdrachtgevers door:
• Het helder maken van hoe de inzet van data en digitale technologie bijdraagt aan het
realiseren van de maatschappelijke opgaven en hoe je dit voor elkaar krijgt in de organisatie
(visie en strategie);
• Het versterken van competenties van managers en teamleiders in onze leergangen (digitaal
leiderschap);
• Het begeleiden van veranderingstrajecten en innovatieprojecten, waarbij het behalen van
resultaten en het leren altijd centraal staan (proces-, programma- en projectmanagement);
• Het versterken van de samenwerking tussen ICT- en dataprofessionals (afdelingen ICT,
informatiemanagement) en de lijnorganisatie (de business) zoals inrichten van
portfoliomanagement, realiseren van de digitale werkplek van de toekomst, borgen ethiek,
privacy en veiligheid en implementatie wetgeving.
We blijven groeien met ons team digitale transformatie en doen dat graag samen met adviseurs en
trainers die onze ambitie delen!
WIE BEN JIJ?
Jij hebt ervaring als organisatieadviseur, trainer of programma- en projectmanager rondom digitale
transformatie en/of datagedreven werken en bent in staat de organisatie te begeleiden bij de
verandering die daarvoor nodig is. Je hebt een visie op relevante vraagstukken zoals
portfoliomanagement, datamanagement, privacy, veiligheid en de relatie tussen business en IV/IT.
Tegelijk weet jij maar al te goed dat de technische mogelijkheden meestal niet de bottleneck zijn. Je
beseft dat aandacht nodig is voor samenwerking, houding en gedrag en leiderschap en draagt zo bij
aan oplossingen die werken. Ook ken je de schaduwzijde van digitalisering en weet je opdrachtgevers
te adviseren om te gaan met risico’s. Je bezit over een groot netwerk, bent in staat om collega’s
hierin mee te nemen en wilt een bijdrage leveren aan onze propositie. Je bent een stevige
sparringpartner voor bestuurders en de ambtelijke top en geeft hun vertrouwen dat het samen lukt
om verandering tot stand te brengen. Een technische achtergrond is een pré.
WERKEN BIJ HIEMSTRA & DE VRIES
De overheid van de toekomst, daar werken we bij Hiemstra & De Vries elke dag aan. In 17 jaar zijn
we gegroeid naar ongeveer 50 adviseurs, trainers en procesbegeleiders. We kennen de
maatschappelijke opgaven van morgen en vertalen deze naar het organiseren van vandaag. Onze stijl
kenmerkt zich als resultaatgericht (maatschappelijk impact staat voorop), pragmatisch (we maken
het werkbaar), in verbinding (we staan naast onze opdrachtgever) en mensgericht (met oog voor de
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mens). In 2022 willen we ons verder ontwikkelen als bureau en versterken met nieuwe collega’s die
samen met ons het verschil maken in de publieke sector!
Hiemstra & De Vries is een dynamisch organisatieadviesbureau waar je intensief met andere
collega’s samenwerkt. Samen zijn we ons bureau. Met elkaar steken we de handen uit de mouwen.
Er is veel ruimte voor reflectie en de ontwikkeling van zowel jezelf als anderen. We beloven dan ook
dat je blijft leren, ook al ben je nu senior in je rol. Leren doen wij in het werk met collega’s en tijdens
onze gezamenlijke momenten. Salaris, mobiliteit, werk-privé en arbeidsvoorwaarden? Daar zijn we
modern en marktconform in.
INTERESSE?
We zijn benieuwd wie jij bent en hoe jij kijkt naar digitale transformatie. Heb je interesse in een
oriënterend gesprek? Stuur je CV dan naar werkenbij@hiemstraendevries.nl, dan plannen we wat in.
We geloven in de kracht van diversiteit. Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan
telefonisch contact op met onze collega Johanna Kolk, 06 41 16 05 89.
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