
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature ICT manager:  (20-24 uur p.w.) 

ICT-expertise inzetten om het werk voor medewerkers te 
verlichten en de kwaliteit van leven voor onze bewoners te 
vergroten? Dat kan bij het Bartholomeus Gasthuis! 
 

 

In het Bartholomeus Gasthuis draait het om zo prettig mogelijk ouder worden (zie 

https://bartholomeusgasthuis.nl). In het historische gebouw in hartje Utrecht komen 

wonen, zorg en aandacht voor een prettige dag invulling en gezondheid samen. Er wonen circa  

100 bewoners en daarnaast zijn we er voor buurtbewoners en andere gasten. We zijn al meer dan 

650 jaar een eigentijds, eigenzinnig én zelfstandig gasthuis en dat koesteren we! 

In het gasthuis werken bijna 200 medewerkers en zo’n 130 vrijwilligers.  

 
Wat ga je doen? 

De zorg kan niet zonder ICT en zorgtechnologie. Bartholomeus Gasthuis heeft een breed applicatielandschap 
(o.a. NEDAP ONS, AFAS, SDB, SEM). De eerste stappen zijn gezet, maar er kan nog veel meer. 

Als manager ICT in het Bartholomeus Gasthuis heb je een brede functie met veel ruimte om de onderwerpen 
in jouw vakgebied verder uit te bouwen en te professionaliseren. Je bent de enige functionaris op dit gebied. 

Het operationele ICT-beheer is uitbesteed. 

 
Je houdt je onder andere bezig met: 

 samen met onze ICT-partner ervoor zorgen dat ICT in het gasthuis goed functioneert; 

 budgetbewaking, leveranciers- en contractmanagement; 

 zorgen voor verdere digitalisering, we denken dan aan: 

o Sparren met collega’s en management over toekomstige ontwikkelingen; 

o Ontwikkelen ICT beleid en projectportfolio; 

o Projectmanagement. 

 

De komende jaren verwachten we de volgende ontwikkelingen: 

 Verder professionaliseren applicatiebeheer. 

 Verder digitaliseren van de zorg en de ondersteunende processen, zoals financiën en hrm. 

 Aansluiten op marktontwikkelingen, b.v. connectiviteit op het gebied van wet- en regelgeving, inzet van 

zorgtechnologie. 

 Business intelligence. 

 
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Anton van den Broek, onze huidige ICT manager:  

Telefoon 06-12441085, e-mail a.vandenbroek@bartholomeusgasthuis.nl. 

 
Wat vragen we van je? 

 Hbo-niveau Informatica of een bedrijfskundige achtergrond met ICT-kennis. 

 Je bent in staat om IT-mogelijkheden te vertalen naar gebruikersmogelijkheden. 

 Brede basiskennis op het gebied van ICT. 

 Kennis en ervaring op andere gebieden (zorgtechnologie, ICT beveiliging, NEN7510, AVG) is een pré maar 

niet noodzakelijk. We verwachten wel dat je bereid bent om je hierin te verdiepen. 
 

Wat kun je van ons verwachten? 

 Brede en gevarieerde werkzaamheden met veel vrijheid en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. 

 Flexibele werktijden die je deels zelf kunt bepalen (bv. onder schooltijden). 

 Een baan die ertoe doet, een prachtige werkplek in de binnenstad van Utrecht èn werken in een prettige, 
informele werksfeer. 

 Salaris conform FWG 55, CAO VVT: minimaal € 3.084,- tot maximaal € 4.426,- bruto per maand op basis 

van 36 uur per week), afhankelijk van kennis en ervaring. 

 Prima aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw, 

fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en op diverse andere verzekeringen. 
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Vacature ICT manager:  (20-24 uur p.w.) 

ICT-expertise inzetten om het werk voor medewerkers te 
verlichten en de kwaliteit van leven voor onze bewoners te 
vergroten? Dat kan bij het Bartholomeus Gasthuis! 
 

 
Wil je solliciteren?  

Je sollicitatie (motivatie en CV) kun je mailen naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v. Adri Hammink, P&O 
manager. 

Je hebt daarvoor de tijd tot uiterlijk 11 september a.s., maar we gaan wel eerder met geschikte kandidaten in 
gesprek. Dus als je eerder reageert kan je heel snel een telefoontje verwachten! 

 

Het is belangrijk om te weten dat je bij het Bartholomeus Gasthuis niet kunt parkeren. Het gasthuis is goed te 

bereiken met het OV.  

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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