Vacature Informatiemanager: (20-24 uur p.w.)
IT-expertise inzetten om het werk voor medewerkers te
verlichten en de kwaliteit van leven voor cliënten te vergroten?
Dat kan bij het Bartholomeus Gasthuis!
Onze organisatie
Het Bartholomeus Gasthuis is een modern verzorgingshuis, verpleeghuis en Huis in de Wijk,
gehuisvest in een historisch pand in het Utrechtse Museumkwartier. Op deze plek wordt al ruim zes en halve
eeuw zorg en onderdak verleend. Door onze uitstekende kwaliteit van dienstverlening en ons bijzondere
concept, staat het Bartholomeus Gasthuis veel in de belangstelling.
De missie van het gasthuis
Het Bartholomeus Gasthuis biedt faciliteiten, diensten en activiteiten om zo lang mogelijk plezierig, vitaal en
zelfstandig ouder worden in de binnenstad van Utrecht. In het gasthuis wonen ca. 100 bewoners en werken
ca. 170 medewerkers (waaronder twee collega’s met de rol digicoach) en ca. 160 vrijwilligers.
Wat ga je doen?
Het betreft een nieuwe (brede) functie op tactisch niveau waarbinnen veel kansen liggen om de aan jou
toegewezen onderwerpen verder uit te bouwen en te professionaliseren. Je bent de enige functionaris op dit
gebied. De functie wordt ingevuld op tactisch niveau maar beslaat ook het operationele niveau omdat er soms
ook praktische problemen voorbij komen.
De functie staat uit vier hoofdaandachtsgebieden:
1. Je realiseert de doelen en ambities van de organisatie op het gebied van IT-beheer, gegevensbeheer en
IT-beveiliging. Je bent daarin een sparringpartner voor het management.
2. Je bent regiehouder en projectleider in de realisatie van de doelen: je stelt projectplannen op, zoekt
verbindingen met leveranciers, maakt daarmee afspraken, bewaakt processen en budgetten en zorgt dat
plannen worden gerealiseerd.
3. Je bent accountmanager voor externe partijen op jouw deelgebied.
4. Je bent functionaris gegevensbescherming en geeft sturing en uitvoering aan de NEN7510 (incl. e-health
en IoT).
Er staat al een IT-architectuur, maar is dit voor de duurzame toekomst ook de beste optie binnen de
beschikbare middelen? Je vertaalt ICT en AVG-behoeften naar IT-oplossingen. Je ontwikkelt (toetsings)kaders
en richtlijnen voor de IT-architectuur en je voert de regie op de samenhang tussen de IT-architectuur en de
strategische doelstellingen van de organisatie. Je past binnen je eigen vakgebied de PDCA-cyclus toe met als
doel te verbeteren. Daarnaast: het operationele beheer van de IT is extern belegd. Maar: het zijn ónze data,
het is óns geld. Verloopt dit wel op de best mogelijke wijze? In deze vraagstukken ben jij adviespartner voor
het MT.
Jij vertegenwoordigt het gasthuis, stuurt externe partijen aan bij beheer- en onderhoudszaken of wanneer er
problemen zijn in onze kritische IT-applicaties, systemen en/of netwerken. Waar je kunt, verhelp je zelf
storingen eventueel met behulp van de leverancier.
Daarnaast realiseer je doelen op het vlak van e-Health en IoT (domotica): toekomstbestendige zorg kan niet
zonder. Je hebt en creëert een beeld hoe deze ontwikkelingen passen in onze zorgorganisatie en bent daarin
een sparringpartner voor het management. Jij zorgt ervoor dat we op dit vlak meer kansen benutten en
projecten succesvol realiseren. Je doet (mede) onderzoek naar actuele ontwikkelingen die worden
aangedragen, voert analyses uit, onderkent kansen en bedreigingen en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen.
Je adviseert het management over nieuwe toepassingen en mogelijkheden en/of verbetering van huidige
toepassingen. Je treedt op als projectleider van organisatiebrede IT-projecten.
In jouw functie zit ook de rol van functionaris gegevensbescherming (AVG) die toezicht houdt op de naleving
van de privacywet. Je adviseert en ondersteunt het management bij de naleving hiervan. Je toetst (de
uitvoering van) het beleid, scherpt deze zo mogelijk verder aan, doet verbetervoorstellen en voert deze door.
Je creëert een continu privacy-bewustzijn bij medewerkers. Je weet hoe te handelen in het geval van een
datalek. Je stuurt op het bijhouden van gegevensverwerkingen. Ook het bijhouden van bedrijfsmiddelen valt
hieronder.
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Waar kun je op rekenen?
 In deze managementfunctie ben je lid van het operationele kernteam van het Bartholomeus Gasthuis.
 Salaris conform FWG 55, CAO VVT: maximaal € 49.943,- bruto per jaar/36 uur (min. € 2.900,- tot
€ 4.161,- bruto per maand) afhankelijk van kennis en ervaring.
 Prima aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw,
fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.
 Een baan die ertoe doet, werken in een prettige informele werksfeer.
Wat vragen we?
 Hbo-niveau Informatica of een bedrijfskundige achtergrond met ICT-kennis en -ervaring.
 Goede communicatieve en adviesvaardigheden.
 Iemand die in staat is om IT-mogelijkheden te vertalen naar gebruikersmogelijkheden en de aansluiting
daarvoor zoekt met gebruikers.
Kennis van en ervaring met:
 Informatiebeveiliging, zorgtechnologie;
 NEN7510 informatiebeveiliging in de zorg, bij voorkeur ook met aansluiting van e-health (domotica in de
zorg);
 Privacywetgeving, het sturen op cultuur en bewustzijn;
 Projectmanagement en leiderschap.
Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail vóór 9 december a.s. aanstaande je motivatie en CV naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl. Voor meer
informatie kun je bellen met Sabine Verwaijen, HRM manager: 06 14556687. Als we je uitnodigen voor een
gesprek dan bellen we je hierover op 11 december a.s. De gesprekken vinden plaats op 15 december a.s.,
een eventueel vervolggesprek op 16 december a.s. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

