
 

DataFryslân versterkt  
datagedreven werken in Friesland. 
 
Wij doen dit door samenwerkingen te organiseren die een katalysator zijn voor 
innovatief gebruik van data in organisaties.  
 
DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS om het 
datagedreven werken in Fryslân flink te versterken. Ze ondersteunt alle organisaties met een 
Fries maatschappelijk nut die verbonden zijn aan DataFryslân. Daarnaast is DataFryslân 
een inspirerende leeromgeving waarin mensen geschoold worden in het beter leren werken 
met data. Door samen te investeren, te delen en te leren over de maatschappelijke waarde 
van data science, kunnen organisaties meer en beter ambities realiseren. DataFryslân 
positioneert zich als een onafhankelijke Friese data-autoriteit en is een primaire 
gesprekspartner van zowel regionale als niet-regionale partijen. 
 
DataFryslân is daarnaast een community van ongeveer duizend Friese dataprofessionals 
die zich tot doel hebben gesteld om datagedreven werken in Friesland te versterken. De 
afgelopen jaren voerde DataFryslân verschillende data science-projecten uit, organiseerde 
datalabs en droeg haar steentje bij aan de regionale kenniscirculatie door maandelijks 
lezingen te organiseren met befaamde en (inter)nationale sprekers. Zo’n duizend 
professionals waren al een of meerdere keren onderdeel van een van onze labs of 
bezochten een van onze evenementen. 

 
 
DataFryslân doet dit samen met haar zeven founders maar ook met 250 voornamelijk Friese 
organisaties die met ons verbonden zijn en waar we nauw mee samenwerken. Door onze 
kennis te delen krijgt Friesland inzicht en voorsprong. 
 

 

 



 
 

Programmaleider 
8-16 uur per week 

Als programmaleider binnen DataFryslân zorg je voor een heldere vraagarticulatie op het 
betreffende thema en weet deze te vertalen naar opdrachten voor het team van data 
scientists binnen DataFryslân. Je bent in staat verschillende kennispartners en 
belanghebbenden gezamenlijk hun vragen te laten concretiseren. Je kunt een programma 
op hoofdlijnen ontwerpen en presenteren binnen en buiten DataFryslân. Daarnaast kom je 
als programmaleider tot voorstellen ter verbetering rond datagebruik en data-infrastructuur in 
Fryslân rond het thema. Jij inspireert velen binnen het domein om zich aan te sluiten bij 
DataFryslân en data te gaan delen. 

 Als programmaleider van DataFryslân zorg je voor een heldere vraagarticulatie betreffende 
diverse regionale maatschappelijke thema’s en weet je deze te vertalen naar opdrachten 
voor het team van data scientists binnen DataFryslân. Je bent in staat verschillende 
kennispartners en belanghebbenden gezamenlijk hun vragen te laten concretiseren. Je kunt 
een programma op hoofdlijnen ontwerpen en presenteren binnen en buiten DataFryslân. 
Daarnaast kom je als programmaleider tot voorstellen ter verbetering rond datagebruik en 
data-infrastructuur in Fryslân rond de thema’s. Jij inspireert velen binnen de domeinen om 
zich aan te sluiten bij DataFryslân en data te gaan delen.  
 
Jouw taken  

- Het verder ontwikkelen van een programma rond maatschappelijke vraagstukken die 
spelen in Fryslân.  

- Programmeren van de projecten die te maken hebben met het sociaal domein in 
Fryslân.   

- Afstemmen met CBS en andere relevante dataleveranciers rond de thema’s.  
- Mede begeleiden van data scientists op projecten.  
- Organiseren van relevante overleggen om te komen tot het programma en 

vraagarticulatie.  
- Voorstellen doen ter verbetering (van de kwaliteit) van dataverzamelingen die nodig 

zijn voor de vraagbeantwoording.  
- Bijdragen aan de ontwikkeling van DataFryslân als geheel.  
- Bijdragen aan en het geven van presentaties over processen en resultaten onder 

meer via het Podium van DataFryslân.  
 
Competenties/ vaardigheden  
- WO-niveau, bij voorkeur gepromoveerd in een relevant vakgebied.  
- Je hebt kennis over- en inzicht in de relevante vraagstukken in verschillende domeinen.  
- Kennis van het sociaal domein is een pré.  
- Je hebt een (bestuurlijke) netwerk in Fryslân en daarbuiten.  
- Je kunt met verschillende partijen samen tot keuzes komen en een programma 

ontwikkelen.  
- Je bent pragmatisch en resultaatgericht.  



 
- Je bent in staat om de verbinding te leggen tussen data science en de vragen 

uit de kennisdomeinen.  
- Je houdt er van een ‘spin in het web’ te zijn.  
- Je houdt van pionieren en kunt zelf structuur aanbrengen waar nodig.  
 

Jouw positie in de organisatie 

- Je legt verantwoording af aan de Directeur. 
- Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van je programma met aansprekende 

resultaten rond relevante vraagstukken die middels data science en samenwerking 
worden bereikt. 

 

Salarisindicatie: 

Het salaris zal ten hoogste € 5169,- (maximum schaal 11) bruto per maand bedragen bij een 
36-urige werkweek.  

Bij voorkeur wordt deze functie ingevuld door iemand die dit kan combineren met de huidige 
functie binnen een organisatie die zich met vergelijkbare vraagstukken bezighoudt of actief 
is binnen het betreffende domein. Vormen van detachering liggen dan ook voor de hand. 
Medewerkers van de zeven organisaties die participeren binnen DataFryslân genieten 
bij geschiktheid de voorkeur 

We verwachten dat we tussen de 8-16 uren per week werk voor je hebben. Het betreft in 
eerste instantie een functie voor de duur van een jaar. In 2021 wordt een definitief 
organisatiemodel gekozen voor DataFryslân. Het streven is om toe te werken naar een 
coöperatieve vereniging. De gemeente Súdwest-Fryslân treedt tot die tijd op als zogeheten 
‘penvoerder’ namens het samenwerkingsverband. Het dienstverband is in principe dan ook 
met deze gemeente. In geval van detachering blijft het dienstverband vanuit de uitlenende 
organisatie in stand, de inlener wordt de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 

Reageren 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan komen we graag met je in contact! Je kunt je reactie 
tot 26 januari 2021 sturen naar tijdelijk@datafryslan.nl . De gesprekken vinden naar 
verwachting plaats in week 6 of 7. De sollicitatiecommissie wordt voorgezeten door directeur 
Rudolf Simons.  
 
Informatie 
Meer informatie over de functie kunt u verkrijgen bij mevr. Corryna Smits (06 21187804). Op 
de website www.datafryslan.nl staat meer informatie over de organisatie. 


