
 

 
 
 
 

”In het onderwijs haalt iedereen het maximale uit zichzelf en samen halen we het maximale uit de sector.” 
 
Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).  
Onze klanten zijn schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen hen zodat hun personeel met 
plezier voor de klas staat en de continuïteit van onderwijs gegarandeerd is. Daarbij streven we naar zo weinig 
mogelijk verzuim of uitval. Gebeurt dat toch, dan kunnen schoolbesturen de kosten voor vervanging door het 
Vervangingsfonds vergoed krijgen. Het Participatiefonds betaalt de kosten voor werkloos geworden ex-
werknemers. Die helpen we met ons re-integratieprogramma zo snel mogelijk aan een nieuwe baan.  
 
De besturen van de fondsen worden ondersteund door een gemeenschappelijk bestuursbureau waar 
momenteel circa 60 personen werken. We zijn gevestigd op een van de mooiste locaties van Rotterdam, 
Willemswerf, met fantastisch uitzicht over de Maas!  
 
Voor het regieteam Informatievoorziening zijn wij op zoek naar een: 
  

Strategisch adviseur informatiemanagement/architectuur 
 
Het regieteam IV bestaat momenteel uit een zevental professionals die alle IT gerelateerde onderwerpen onder 
hun hoede hebben. Ieder heeft zijn eigen aandachtsgebied, maar dat neemt niet weg dat je graag spart met 
elkaar en onderling je kennis deelt.  
 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de toekomst van beide fondsen. Hiervoor zijn ambitieuze plannen 
gemaakt die het mogelijk moeten maken dat de fondsen in de toekomst makkelijk  hun bestaande 
productportfolio kunnen uitbreiden. Deze plannen hebben grote impact op de huidige informatievoorziening 
en de verwachting is dat in de komende jaren, d.m.v. een stapsgewijze aanpak, het applicatielandschap 
gemoderniseerd is. We werken binnen de fondsen op een agile manier om snel te kunnen schakelen op de 
wensen van de organisatie. 
 
De ene dag ben je toekomstgericht bezig met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Een dag later zet je 
de knop om en ben je bezig om oude systemen zorgvuldig te migreren naar de doelomgevingen. Waar vroeger 
papierstapels de boventoon voerden, gaan wij nu steeds meer digitaal en in de Cloud. Jij speelt daar een 
belangrijke rol in. Je bedenkt slimme IT-oplossingen die het leven van de klant én van ons een stuk makkelijker 
maken. Vanuit jouw vakgebied bereid je besluitvorming voor en bewaak je nauwgezet de voortgang van de 
implementatie. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de opzet van de informatievoorziening binnen de organisatie. Je formuleert het 
informatiebeleid en de informatieplanning op strategisch niveau, met name op de onderdelen: 

 Digitale strategie: het zo goed mogelijk laten aansluiten van de digitale transformatie op de strategie 
van de organisatie bij de behoeften van interne en externe stakeholders in termen van baten, kosten, 
risico’s en benutting van middelen.  

 (Enterprise) Architectuur, optimaliseren van de baten, kwaliteiten en risico’s van de bouwstenen 
(assets) van de organisatie. Voorzien in het wendbaar houden van de informatievoorziening ten einde 
de strategische doelen van de organisatie te borgen. 

 Daarnaast heb je een sturende en bewakende rol in het kader van de realisatie van de 
informatievoorziening.  
 

Functie-vereisten: 

 Ruime ervaring (minimaal 5 jaar) op het gebied van (business)informatiemanagement, Enterprise 
architectuur resp. op het raakvlak tussen business en IT. 



 

 Kennis van methoden en standaards op het gebied van business informatiemanagement, 
informatieplanning en informatiearchitectuur (b.v. Togaf). 

 Kennis van de agile way of working en methoden en standaards op het gebied van projectmanagement 
(Prince2) en procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL). 

 Brede kennis van het werken met businessprocessen, bij voorkeur in de publieke sector. 

 Je beschikt minimaal over HBO+/WO werk- en denkniveau in de richting bestuurlijke informatiekunde, 
bedrijfskunde of informatica. 

 Je bent iemand met uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden en daarmee in staat het 
management, medewerkers en externe belanghebbenden op adequate wijze te adviseren. 

 De competenties, conceptueel denkvermogen, overtuigingskracht en relatiemanagement zijn op jou van 
toepassing. 

 
Wij bieden:  
Een uitdagende baan in een interessant werkveld met professionele collega’s. Het salaris is  afhankelijk van 
kennis en ervaring (max € 5.450,-. Vanaf 1 april 2020 € 5.559,-). Wij volgen de cao APG.  
Uiteraard bieden wij ook een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaat een interne kandidaat 
voor. 
 
Informatie:  
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Hein Mak, manager bedrijfsvoering (06-11006810 / 
010-2177640).   
 
Solliciteren op de vacature Strategisch adviseur Informatiemanagement/Architectuur: 
Je kunt je brief en CV, vóór 10 november  a.s., sturen aan P&O via onze sollicitatiepagina.  
Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

https://fd10.formdesk.com/vfpf/sollicitatieformulier-vfpf

