BEREIK! zoekt per direct een:
Adviseur RegioRegie voor de periode t/m 31-12-2018, met optie
voor verlenging tot 2 jaar
Op detacheringsbasis voor 16 tot 24 uur per week

Ruim 65 wegbeheerders. Samen dragen zij zorg voor een bereikbaar Zuid-Holland. Met
goede infrastructuur en door verstoringen snel en gezamenlijk te tackelen. Maar ook
door problemen te voorkómen. Bijvoorbeeld door alle werkzaamheden aan het
weggenet en de evenementen in onze regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Ben jij degene die ons in de komende periode hier bij gaat helpen?
Wie zijn wij ?
BEREIK! is een samenwerkingsorganisatie van Rijkswaterstaat West Nederland-Zuid,
provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de gemeenten Den Haag
en Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. De doelstelling van BEREIK! is het
bevorderen van de bereikbaarheid in Zuid-Holland.
BEREIK! focust zich op Regionaal Netwerkmanagement. Hieronder valt Dynamisch
Verkeersmanagement (DVM) waarbij weggebruikers middels wegkantsystemen boven
en langs de weg worden geïnformeerd, geadviseerd en gestuurd waar nodig. Hierbij kan
het gaan om omleidingsroutes bij evenementen of calamiteiten, de inzet van
spitsstroken of rijstrooksignalering of eenvoudigweg het melden van de te verwachten
vertraging op een bepaalde route. Daarnaast faciliteert BEREIK! de afstemming van
geplande verstoringen door de inzet van Regioregie.
Kijk voor meer achtergrondinformatie ook op onze website www.bereiknu.nl.
Team
BEREIK bestaat uit de volgende onderdelen:
 Programmamanagement (overall aansturing)
 Regieteam (gesprekstafel van de moederorganisaties)
 Communicatie en programmaondersteuning
 Tijdelijke werkgroepen / realisatieprojecten (projecten)
 Regionaal Verkeerskundig Overleg (tactisch verkeerskundig overleg, ter
bevordering van de samenwerkingsprojecten)
 Regionaal Verkeerskundig Team (verkeerskundige werkzaamheden rond het
ontwikkelen, implementeren en beheren van regelscenario’s en de regie op de
ontwikkeling en het beheer van de Regiodesk)
 Regiodesk (monitoring wegennet en inzet systemen)
 RegioRegie (procestrekker afstemming van geplande verstoringen:
wegwerkzaamheden en evenementen)
Deze laatste drie functioneren als één team.
RegioRegie Zuid-Holland
Onder de term RegioRegie Zuid-Holland dragen de ruim 65 wegbeheerders in ZuidHolland bij aan een goede afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen.
Hiervoor leveren zij informatie aan over hun planningen en komen ze bij elkaar in
regionale afstemoverleggen. De Coördinator en Adviseur RegioRegie Zuid-Holland
ondersteunen en versterken dit afstemproces van geplande verstoringen op het
RegioRegie-wegennet. Dit doen zij vanuit het samenwerkingsverband BEREIK!.
RegioRegie vormt samen met de Regiodesk en het Regionaal Verkeerskundig Team de
operationele tak van BEREIK!.

Profiel Adviseur RegioRegie
BEREIK! zoekt een enthousiaste Adviseur RegioRegie die ons eerste aanspreekpunt op
het gebied van planning van werkzaamheden en evenementen is. Ben jij de persoon die
de kwaliteit van de informatie wil bewaken en die ervoor zorgt dat de afspraken tussen
BEREIK! en de wegbeheerders worden nageleefd? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Adviseur RegioRegie signaleert benodigde verbeteringen en werkt deze uit. Enerzijds
kunnen dit verbeteringen zijn vanuit de inhoudelijke kant en anderzijds vanuit de
systeemkant [meldsysteem] die uit de praktijk blijken en allebei die invloed hebben op
het afstemproces. De Adviseur RegioRegie is daarmee belast met de
kwaliteitsbewaking, het volledig (laten) maken en actueel houden van informatie over
geplande wegwerkzaamheden en evenementen op een gedefinieerd RegioRegiewegennet. Daarnaast levert RegioRegie jaarlijks een meerjarenplanning & -analyse van
geplande verstoringen. Hieraan levert de Adviseur RegioRegie een belangrijk bijdrage.
Al deze informatie wordt vastgelegd in het daarvoor ingerichte meldsysteem.
Samen met de Coördinator RegioRegie onderhoudt je de contacten met alle regionale
wegbeheerders. Je draagt zorg voor een goede samenwerking en afstemming op het
gebied van werkenplanning, actueel melden en evenementen. Daarvoor onderhoud je
zelfstandig frequent contact met betrokken partners. Je stimuleert en faciliteert de
bestaande samenwerking. En je bent in staat daarin ook opbouwende feedback te
geven.
Je hebt een kritische en accurate instelling om de kwaliteit van de informatie over
werkzaamheden en evenementen van betrokken partners te beoordelen. Ook heb je
inzicht in de functies van het gebruikte informatiesysteem, de informatiebehoefte van
betrokkenen en de wijze waarop zij het systeem kunnen gebruiken. Deze kennis en
ervaring breng je in bij de overgang naar het nieuwe meldsysteem dat vanaf eind 2018
gebruikt wordt voor planning, afstemming en informatievoorziening rond
werkzaamheden en evenementen.
Tot de werkzaamheden behoren (o.a.):
 Inhoudelijk aanspreekpunt voor RegioRegie-partners. Contact (houden) met
wegbeheerders in Zuid-Holland (vraagbaak voor wegbeheerders omtrent o.a.
meldsystemen, bijeenkomsten).
 Signaleren van afwijkende kwaliteit of ontbrekende informatie van
informatieverstrekker/ wegbeheerders en de betreffende organisatie daarop
aanspreken. Zo nodig opschalen via de Coördinator RegioRegie.
 Doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de afstemming: meldsysteem
(invoer), afstemming, koppeling met Regiodesk en voorstellen voor
systeemverbeteringen meldsysteem.
 Uitvragen en verzamelen van (meerjaren)planningen wegwerkzaamheden en
evenementen van wegbeheerders in Zuid-Holland. Verzorgen en aanleveren van
informatie/kaartmateriaal voor de regionale afstemoverleggen vanuit het
meldsysteem (4x per jaar). En het opstellen en meewerken aan de rapportage van
de meerjarenplanning.
 Organiseren van regio brede overleggen in het kader van RegioRegie, verzorgen van
de verslaglegging en in de voorbereiding meedenken in de ontwikkeling van
structuren en processen.
 Voor het Regionaal Verkeerskundig Overleg vervul je de rol van secretaris en zorg je
vanuit die rol voor de bijdragen aan de kennisuitwisseling van relevante inhoudelijke
informatie vanuit BEREIK! in de Regionale Afstemoverleggen.

Functie vereisten:
- HBO-werk/denkniveau
- Ervaring met informatiebeheer
- Kennis van het wegennet in Zuid-Holland is een pré
- In bezit van rijbewijs B
Competenties:
- Accuraat
- Resultaatgericht / ‘hands on’ mentaliteit
- Proactief / initiatiefrijk
- Teamplayer / samenwerken
- Omgevingsgericht / klantgericht
- Organisatiesensitiviteit
- Stressbestendig
- Out of the box denken
- Zelfstandig
Ruimte voor groei
Daar waar de Adviseur RegioRegie een meer ‘interne’ focus heeft vanuit de
uitvoeringskant en zich richt op de basis van afstemmen, de informatie, heeft de
Coördinator een meer ‘externe’ focus op het proces van afstemmen. De Coördinator legt
verbindingen tussen enerzijds de wegbeheerders en anderzijds de bestuurlijke context
van afstemmen. De Coördinator houdt daarmee regie op het afstemproces, legt
verbindingen tussen de verschillende (regionale) afstem overleggen en stuurt op goede
onderlinge samenwerking [ook buiten Zuid-Holland]. Verder zorgt hij/zij voor
verbreding van draagvlak voor RegioRegie en aanhaking onder wegbeheerders in ZuidHolland.
De functie van Coördinator RegioRegie valt vrij per 1 januari 2019. Indien jouw
capaciteiten en ervaring aansluiten bij deze functie, is er ruimte voor een doorgroei
naar deze functie.
Arbeidsvoorwaarden:
 Aanstelling geschiedt op basis van detachering (bij de Metropoolregio RotterdamDen Haag) vanuit één van de moederorganisaties. De moederorganisatie ontvangt
een financiële compensatie voor deze detachering.
 Aanstelling per direct (of op korte termijn) tot en met eind 2018 (met optie tot
verlenging tot 2 jaar).
 Aanstelling in deeltijd: gemiddeld 16 tot 24 uur per week. De indeling per week is
flexibel en kan in overleg worden ingedeeld.
 Salaris op basis van huidige inschaling.
 De standplaats is Rhoon (verkeerscentrale van Rijkswaterstaat).
Inlichtingen:
Nico van der Mark 06-51398758 e-mail n.vandermark@bereiknu.nl (Teamleider
Regionaal Verkeerskundig Team, Regiodesk en RegioRegie) of Lieke
Berghout 06-11907754 e-mail l.berghout@bereiknu.nl (programmamanager BEREIK!)
Sollicitatie:
Uw sollicitatie dient uiterlijk 6 april 2018 per mail binnen te zijn en kan gestuurd
worden naar: a.lagendijk@mrdh.nl

