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Gemeente ’s-Hertogenbosch 
Met haar ongeveer 155.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een 
dynamische gemeente. Een stad waar mensen zich thuis voelen. Geliefd 
om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie, om haar Bourgondische 
levendigheid. De afgelopen decennia ook meer en meer om haar 
moderne, dynamische en bedrijvige karakter. Een stad met een sterke 
identiteit. De gemeente ’s-Hertogenbosch behoort tot de top 20 grootste 
gemeenten van Nederland. De gemeente is trots op de stad. Een aantal 
basiskwaliteiten zijn o.a.: de gastvrijheid (door een bruisende binnenstad 
met een toonaangevende Retail- en horecasector), de strategische 
provinciale ligging (aantrekkelijk werken, wonen en/of tijdelijk verblijven), 
het ecosysteem met voedingsinnovatie en ondernemende initiatieven 
(Grow campus), Data Science Universiteit (JADS), Internet of Things (IoT 
stadslab) en landelijk bekende opleidingsinstituten (Avans en Agrarische 
Hogeschool). 
 
De organisatie 

De ondernemende gemeente wil de komende jaren de relatie met burgers, 
ondernemers en andere organisaties verder intensiveren en versterken. 
‘Buiten’ is de primaire focus bij alles wat men doet. In de organisatie 
werken ruim 1.600 medewerkers en is opgebouwd uit 6 sectoren, 
waaronder de sectoren Stadsontwikkeling en Stadsbeheer.  
 
Team Concerninformatiemanagement 
Een gezonde balans zoeken tussen innovatie en standaardisatie, daar 
draait het om bij het team Concerninformatiemanagement.  
Zo zorgen ze ervoor dat de gemeentelijke informatievoorziening werkt en 
alsmaar verbetert.  
 
 

 
Ze ondersteunen de organisatie in de uitoefening van haar taken door het 
organiseren van de gemeentebrede informatievoorzieningen. Met de 
sectoren van de gemeente stellen ze het informatiebeleid op, ze vertalen 
dit naar een informatieplanning voor de hele organisatie en voeren hierop 
de regie. Daarnaast dragen we bij aan de uitvoering van organisatiebrede 
projecten en programma’s.  
 
Wat ga je doen? 
Hoe kunnen we slim gebruikmaken van sensoren om de drukte in de stad te 
managen in de huidige corona-crisis? Welke impact heeft de invoering van de 
Omgevingswet op onze processen en welke wijzigingen op ICT-gebied zijn 
nodig om hier goed op in te spelen? Volg jij ICT-ontwikkelingen op de voet? En 
kun jij de wensen en behoeften vertalen naar innovatieve ICT- voorzieningen? 
Met dergelijke vraagstukken ga jij aan de slag! 

 
Als informatieadviseur sta je proactief in de voorhoede en ben je het 
eerste aanspreekpunt voor collega’s met een i-vraagstuk. Jij bent de 
verbinder tussen de business en ICT en je werkt nauw samen met je 
collega adviseurs, projectleiders, architecten en/of (functioneel) 
beheerders. Afdelingshoofden komen bij jou met uiteenlopende vragen, 
bijvoorbeeld over de aanschaf van een nieuwe applicatie. Aan jou de taak 
om erachter te komen of dit écht is wat de afdeling nodig heeft en of dat 
er binnen het huidige ICT- landschap andere software is die voldoet aan 
de eisen en wensen van de afdeling. Je bent kritisch en zoekt altijd naar de 
beste oplossing binnen de geldende architectuurkaders. Die komt niet 
altijd overeen met wat je opdrachtgever in gedachten heeft. Dat betekent 
dat je stevig in je schoenen moet staan om draagvlak te creëren voor 
alternatieven. Laat dit nou net hetgeen zijn waar jij energie van krijgt!  
 

Wij zijn voor de gemeente ’s-Hertogenbosch op zoek naar een informatieadviseur Fysieke Domein. Met jouw 
ervaring en innovatiekracht kun je hier veel waarde toevoegen. 

 

Gevraagd wordt: 

 HBO werk- en denkniveau 

   Informatievoorziening 

   Verbinder 
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De jaarlijkse sectorale informatieplannen komen van jouw hand. Hiervoor 
heb je een passend werkvorm in gedachten, breng je de externe 
ontwikkelingen in kaart en beschrijf je wat er het komende jaar op het 
gebied van informatievoorziening gaat gebeuren. Op basis hiervan vul je 
het projectenportfolio. Samen met de portfolioregisseur, de 
informatiemanager en de controller kijk je of plannen organisatorisch en 
financieel haalbaar zijn, bewaak je de samenhang en stel je prioriteiten. Het 
ontwikkelen van een informatieplan zie je als een continu proces. Je waakt 
proactief over de status en voortgang van het informatieplan en blijft 
verbeteringen voorstellen en speelt een belangrijke rol in de realisatie 
hiervan. Of je nou adviseert, plannen schrijft of klussen uitvoert, je wordt 
iedere dag uitgedaagd. Het vakgebied is volop in beweging en introducties 
van nieuwe toepassingen volgen elkaar in rap tempo op. Je houdt je oren 
en ogen open en weet zo precies welke kansen deze ontwikkelingen 
bieden voor onze gemeente.  
 
Persoonlijk profiel 
Een enthousiaste aanpakker met een flinke dosis doorzettingsvermogen 
en een goed gevoel voor politiek- bestuurlijke verhoudingen. Je omarmt 
vernieuwing en innovatie en door je proactieve, resultaatgerichte houding 
kom je met nieuwe prikkelende inzichten. Je bent een verbinder pur sang, 
en bent van nature leergierig en het spreekwoordelijke ‘Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder’ is jouw visie op samenwerking. Tot slot beschik je 
over een heldere schrijfstijl en zeer goede mondelinge communicatieve 
vaardigheden.  
 
Wat breng je mee? 

- HBO werk- en denkniveau (ICT of informatiemanagement) 
- Actuele kennis van informatiearchitectuur en ICT-omgevingen 

binnen de gemeentelijke overheid.  
- Kennis en ervaring in het (Geo-)ruimtelijke domein is een pré. 

’s-Hertogenbosch biedt: 
Je komt te werken bij een dynamische en ambitieuze organisatie. 
Ontwikkelingen gaan snel en er is volop werk aan de winkel. Jij levert 
hieraan een belangrijke bijdrage. Een afwisselende en stevige functie met 
mooie uitdagingen, waarbij je grotendeels zelf bepaalt waar en wanneer jij 
je werk doet. Je maakt deel uit van een fijn en hecht team met 
hardwerkende collega’s. Professionals die net als jij gaan voor het beste 
resultaat. Mogelijkheden om jezelf zowel op professioneel vlak als op 
persoonlijk vlak te ontwikkelen. Een vrij besteedbaar keuzebudget van 
17,05% boven op je salaris (opgebouwd uit vakantiegeld, 
levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering) welke je bijvoorbeeld kunt 
benutten voor extra inkomen per maand of het bijkopen van verlofuren.  

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal  
€ 5.169, -bruto per maand bedraagt, o.b.v. een 36-urige werkweek (schaal 
10/uitloop 11). Een iPhone.  

 
Geïnteresseerd? 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan uiterlijk 
voor 17 januari 2022 en upload je sollicitatie via onze website: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit 
voor een online voorgesprek met Carelien Liebrecht, senior-adviseur.  
 
De voorselectiegesprekken (online) vinden plaats op 19 januari 2022. 
Zodra de data van de gesprekken bij de opdrachtgever bekend zijn 
worden die op onze site gepubliceerd. Wil je meer informatie over de 
functie bel dan met Carelien Liebrecht, bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 
013 20 71 00 06. 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
   

 

     € 5.169, - schaal 10, met uitloop 11 

         IKB 17,05% 

    Hybride werken 

       32-36 uur 

Geboden wordt: 


