
 
 

 
 
Ben jij die ICT-professional die moeiteloos de verbindende schakel is en wil zijn tussen de organisatie 
en de ICT-systemen? Die wil bijdragen aan een toekomstbestendig applicatielandschap en een 
professionele ICT beheer- en ontwikkelorganisatie? Binnen een betrokken team van collega’s die zich 
iedere dag inzet om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het prettig en veilig wonen binnen 
de gemeente Barneveld? Maak dan snel kennis met ons voor de functie van: 
 

 Adviseur Functioneel beheer (32-36 uur) 
   
Wat ga je doen? 
Als adviseur Functioneel beheer ben je medeverantwoordelijk voor het beheer van de 
informatiesystemen in relatie tot onze processen. Ook bewaak je de functionaliteiten. Je  schakelt 
tussen verschillende afdelingen en key-users binnen de organisatie en de externe ICT- leveranciers. 
Hiermee breng je het operationeel en tactisch niveau van de informatievoorziening dichter bij elkaar. 
Dit doe je in samenwerking met jouw collega-adviseur Functioneel beheer.  
 
Het technisch beheer van ons netwerk hebben we uitbesteed. Wij hebben veel applicaties die vanuit 
de Cloud worden gehost. Wij werken aan een toekomstbestendig applicatielandschap onder andere 
door Saas-oplossingen en verdere integratie met Microsoft 365. Dit alles op basis van een heldere 
ICT-visie die we momenteel opstellen. 
 
De functie houdt onder andere het volgende in: 

• Je levert een bijdrage aan de verbetering van het applicatielandschap binnen onze 
organisatie. 

• Je vertaalt de richting en de visie van het MT naar beleid (jaar)plannen en projecten.  
• Je bent projectleider voor projecten binnen jouw vakgebied en levert een bijdrage aan andere 

projecten vanuit jouw rol.  
• Je levert een bijdrage aan de optimalisatie van processen en systemen, bijvoorbeeld door de 

inzet van (ro)bots. 
• Je levert een bijdrage aan de opzet en inrichting van het informatiemanagement binnen onze 

organisatie vanuit de Functioneel beheer rol. 
• Je ondersteunt de organisatie en met name de key users in hun rol. 
• Je signaleert en volgt ontwikkelingen binnen je vak- en aandachtsgebieden. 

 
Wie ben je?   

• Je beschikt over een afgeronde en relevante opleiding op Hbo-niveau.  
• Je hebt kennis van de processen binnen een woningcorporatie en relevante aanvullende 

cursussen en opleidingen gevolgd, bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement en 
Office 365. 

• Je bent communicatief sterk, collega’s en externe relaties benader je altijd vanuit je 
klantgerichte instelling. 

• Je kunt goed zelfstandig werken en bent proactief waarbij je handelt vanuit de 
verantwoordelijkheid voor je functie, je team en de organisatie.   

• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en creëert hiermee overzicht en inzicht. 



 
 

• Je werkt graag samen in een team, bent stressbestendig en oplossingsgericht. 
 
 
Ons aanbod 

• Je gaat aan de slag bij een maatschappelijk betrokken organisatie in een aantrekkelijke woon- 
en werkregio met een hoge ambitie.  

• Je gaat deel uit maken van het team functioneel beheer en bouwt verder mee aan dit team, 
waarbij je veel verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt.  

• Je ontvangt een salaris tussen € 3.629,- en € 4.772,- bruto per maand, afhankelijk van je 
relevante kennis en ervaring. Inschaling is in schaal I van de CAO Woondiensten.  

• Een 36-urige werkweek, maar 32 uur per week is voor ons ook bespreekbaar. Een goede 
werk-privébalans vinden wij belangrijk, in overleg kan je je werktijden flexibel indelen. 

• We bieden de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken. 
• Opleidingen en cursussen die gerelateerd zijn aan je functie, vergoeden wij volledig in zowel 

geld als tijd. 
• Je ontvangt jaarlijks een individueel loopbaanbudget van € 900,- (o.b.v. een fulltime 

dienstverband, anders naar rato). Dit budget mag je vrij besteden aan jouw persoonlijke of 
professionele ontwikkeling. 

• Een goed pensioen is geregeld via Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 
(SPW). 

• Je krijgt een laptop en mobiele telefoon tot je beschikking. 
 
 
Over Woningstichting Barneveld  
Woningstichting Barneveld is een lokaal betrokken woningcorporatie die zich maximaal inzet voor 
betaalbaar wonen en leefbaarheid. Met ruim 4.000 huurwoningen en plekken voor wonen met zorg 
bieden wij een thuis aan zo’n 10.000 mensen. Ons werkgebied is de gemeente Barneveld, onderdeel 
van de regio Foodvalley. Een aantrekkelijke woon- en werkregio met ambitie én ruimte voor groei. Met 
50 medewerkers werken wij met passie samen, voor onze huidige en toekomstige huurders met een 
bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan de 
lokale samenleving. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het succes van onze organisatie bepaald 
wordt door goede onderlinge samenwerking, door het nemen van verantwoordelijkheid en door het 
tonen van leiderschap. Waarbij Betrouwbaar zijn, Betrokken werken en Bewust keuzes maken, 
belangrijke waarden zijn die ons gedrag sturen. 
 
Je gaat deel uitmaken van de afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van de directie, de afdelingen Vastgoed en Wonen en de overige stafdiensten. 
De afdeling bestaat uit de volgende teams: Finance & Control, projectondersteuning, communicatie en 
adviseurs Functioneel beheer. De manager Bedrijfsvoering stuurt de afdeling aan. 
 
Jouw sollicitatie 
Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je motivatiebrief en je cv via 
deze link. Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met John van 
Maastricht, manager Bedrijfsvoering, op telefoonnummer (0342) 427500. 
 

https://www.wstg-barneveld.nl/mijn-wsb/service/reactieformulier-vacature/

