
 

 

 

 

 

Opdracht Procesbegeleider uitwerkingsagenda Regio de Meierij 

 

Inleiding 

De Jeugdwet en de Wet op passend onderwijs stellen het bestuurlijk OOGO (op overeenstemming 

gericht overleg) verplicht tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten. 

Binnen regio de Meierij gaat het om de gemeenten Boxtel, Vught, Sint Michielsgestel, Meierijstad 

(Schijndel), ’s-Hertogenbosch, Maasdriel en Zaltbommel. Op 8 juli 2021 is in het OOGO de 

Ontwikkelagenda 2021-2025 Regio de Meierij ‘Inclusiever onderwijs binnen een inclusievere 

samenleving’ vastgesteld. Het OOGO heeft het ambtelijk overleg de opdracht gegeven om de vijf 

ambities uit de ontwikkelagenda concreter te maken in een uitwerkingsagenda. Deze uitwerkings-

agenda is inmiddels vastgesteld. 

De procesbegeleider jaagt realisatie van de uitwerkingsagenda aan, zet regionale acties uit, 

onderbouwt met cijfers, specificeert eindresultaten en indicatoren en monitort de voortgang middels 

rapportages. Er blijft daarnaast een lokale verantwoordelijkheid voor de uitvoering van lokale acties. 

De monitoring op de voortgang hiervan vindt zowel lokaal plaats als in het ambtelijk overleg.  

 

Opdracht 

De uit te voeren werkzaamheden worden op 12 uren per week geraamd. 

- Het aanjagen van de realisatie van de uitwerkingsagenda (lokaal stimuleren en regionaal 

verbinden van lokale partners en initiatieven; initiatieven in gang zetten). 

- Verbindingen leggen: alle bij de realisatie van de uitwerkingsagenda genoemde gemeenten en 

partners informeren, betrekken en committeren (zie toelichting).  

- De nulmeting in kaart brengen en resultaten benoemen.  

- Inrichten monitoringssysteem, benoemen indicatoren en analyseren uitkomsten.  

- Halfjaarlijks rapporteren in ambtelijk overleg en OOGO. 

- Inrichten structuur voor overleg en afstemming met partners (regionaal of gebruik maken van 

bestaande structuur/structuren). 

 

Eisen aan de procesbegeleider: 

- Aantoonbare brede kennis van beleidsterreinen passend onderwijs (en inrichting/taken 

samenwerkingsverbanden) en Jeugdwet (en gemeentelijke taken daarbinnen). 

- Kennis van recente veranderingen in het sociale domein en de implicaties hiervan voor 

gemeenten en hun onderwijs- en zorgpartners.  

- Aantoonbare ervaring met procesondersteuning van implementatievraagstukken in een  

complexe- en politiek bestuurlijke omgeving.  

- Aantoonbare ervaring met onderzoeksactiviteiten, monitoring, analyseren. 

- In staat zijn tot innovatief handelen: vragen en problemen op een creatieve manier op pakken en 

beweging op gang brengen in/met gemeenten en in/met onderwijs- en zorgpartners. 

- In staat zijn om strategisch te denken en handelen. 

 

 

 



Procedure 

Bij interesse graag een reactie uiterlijk 22 december 2021 via email naar administratie@demeierij-

vo.nl met een uitgewerkte motivatie en vermelding van vergelijkbare trajecten waaruit relevante 

ervaring blijkt. Uw curriculum vitae en indicatie van het uurtarief graag toevoegen. 

 

Vervolgens zal de selectiecommissie geschikte partijen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek 

met de selectiecommissie. Deze zal bestaan uit een twee beleidsambtenaren namens de aangesloten 

gemeenten, een bestuurder van samenwerkingsverband De Meierij (po of vo) en een 

beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband.  

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 11 januari 2022. 

Op basis van de gesprekken zal  selectiecommissie partijen benaderen om een gerichte offerte uit te 

brengen. Een tijdelijke aanstelling of detachering behoren ook tot de mogelijkheden. 

 

Start uitvoering z.s.m. na aanbesteding, doch uiterlijk 1 februari 2022. De duur van de 

werkzaamheden van de procesbegeleider is tijdelijk, te weten maximaal 2 kalenderjaren (2022-

2023). 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Theo Brands, beleidsmedewerker samenwerkingsverband 

po de Meierij (06 - 4969 0372) of Sandra van Wersch (06 - 8206 9069), beleidsmedewerker samen-

werkingsverband vo de Meierij. 
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