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Business Architect Bedrijfsvoering
Voor onze opdrachtgever Wageningen University & Research (WUR) zijn we op zoek naar een
proactieve en verbindende Business Architect Bedrijfsvoering. Als Business Architect Bedrijfsvoering
maak je het mede mogelijk dat de strategische ambities van de WUR op het vlak van bedrijfsvoering
vorm gegeven worden in een ‘WUR-ld class’ bedrijfsvoering.
OVER WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Dat is de missie van Wageningen
University & Research. Zo’n 6.500 medewerkers en 12.000 studenten uit meer dan 100 landen
werken overal ter wereld op het terrein van gezonde voeding en leefomgeving. Wageningen
University & Research is een organisatie met internationale impact en maakt grote stappen in haar
informatievoorziening. In 2018 vierde de WUR haar 100-jarig bestaan en is men al volop bezig met
de volgende honderd jaar met voor IT belangrijke thema’s zoals data driven science en digitalisering
en flexibilisering van het (online) onderwijs.
‘WUR-LD CLASS’ BEDRIJFSVOERING
Hoewel onze visie een internationale focus heeft, is de campus van WUR een ecosysteem dat sterk
uitbreidt en bestaat uit onderdelen van WUR zelf in combinatie met diverse internationale
kennispartners. WUR groeit de komende jaren zowel aan de onderwijs- als de researchkant. Dit
betekent een verhoogde diversiteit aan medewerkers, klanten en partners, een toenemende
mobiliteit en behoefte aan het delen van faciliteiten. Deze verandering vraagt om een
ondernemerscultuur, creativiteit ontwikkelen op basis van vertrouwen, onderlinge verbondenheid
en ruimte om verantwoorde risico’s te nemen. Maar tegelijkertijd ook om harmonisering van
bedrijfsvoering processen, het bieden van meer flexibele fysieke en digitale omgevingen om te
komen tot een ‘WUR-ld class’ bedrijfsvoering.
IV & IT ORGANISATIE
De IV/IT organisatie binnen het Facilitair Bedrijf (FB-IT) zorgt met 160 medewerkers voor een goed
werkende en moderne ICT- en digitale (leer) omgeving voor onderwijs en onderzoek. IT is een
flexibele, wendbare (agile) organisatie met volop ontwikkel- en carrière kansen voor IT specialisten
op verschillende niveaus. Zij zijn leverancier van stabiele basisvoorzieningen en werken samen met
de business in multidisciplinaire teams aan actuele vraagstukken op het gebied van onder andere
digitalisering, selfservice, security, datamanagement, high performance computing en cloud
strategie.

FUNCTIE
De functie van de Business Architect valt binnen de IV/IT afdeling ‘Projecten en Architectuur’ (P&A).
Deze afdeling zorgt er binnen de WUR voor dat de gebundelde vraag vanuit verschillende
bedrijfsdomeinen samenkomt in een totaal ICT-verander portfolio. P&A heeft de beweging gemaakt
naar meer agile organiseren, waarbij strategie en operatie naar elkaar toe groeien. Op punten zal dit
tegenstrijdig zijn, wat een beroep doet op de ervaring en flexibiliteit van de architecten; zij begrijpen
de beweging en bouwen mee aan de gewenste cultuur.
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Je bent voor het domein bedrijfsvoering (Financieel, HR, Juridisch, Communicatie & Facilitair
Management) verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en requirements voor de IT
architectuur en verzorgt de afstemming met de andere architectuurdomeinen en functionele
gebieden binnen de organisatie. Daarnaast heb je een sturende rol bij de totstandkoming van het
veranderportfolio en de roadmap binnen het domein bedrijfsvoering en een adviserende rol binnen
het WUR brede IT-veranderportfolio. Je werkt binnen een Domein Regie Team dat momenteel
gevormd wordt, nauw samen met de domein owner en informatiemanager.
Je levert architectuurproducten op die besluiten op directieniveau faciliteren. Daarbij begrijp je de
belangrijkste bedrijfsprocessen van de opdrachtgever goed en brengt deze in kaart. Verder ben je
vertrouwd met het opstellen van Customer Journeys en de mapping daarvan op het informatie- en
applicatielandschap.
Als Business Architect word je ervaren als vertrouwde partner in het bedrijfsproces, waarbij je in
staat bent om sterke relaties te bouwen met mensen van alle niveaus binnen de organisatie, van
directie tot technici.
PROFIEL
Als Business Architect ben je bewust van het belang van jouw bijdrage en durf je stelling te nemen,
maar weet je ook dat je hier alleen samen met anderen toe kan komen. Je hebt plezier in het
samenwerken met collega’s uit teams met deelnemers vanuit verschillende eenheden en met
verschillende competenties en vaardigheden en je bent niet bang voor technische of bedrijfsmatige
details en je kan daar richting aan geven.
We zoeken een business architect met een stevige technische achtergrond die beschikt over:
 WO-opleidingsniveau met een bedrijfsinformatiekundige en/of technische achtergrond.
 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van ontwerp en toepassing
architectuur/business-Informatie.
 Ervaring in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen;
 Kennis van en ervaring met verandertrajecten;
 Kennis van architectuur standaarden (TOGAF en Archimate).
 Kennis van en ervaring met programma- en projectsturing (MSP en Prince2).
 Je bent op de hoogte van bekende architectuurraamwerken zoals TOGAF in combinatie met
Agile/Lean-principes, je kunt een selectie maken op toepasbaarheid voor de Wageningse
situatie en bent een ambassadeur in het uitdragen hiervan.
 Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent in staat om architectuur begrijpelijk te
verwoorden in spreektaal en schrift.
 Je bent in staat om business cases te formuleren.
 Je hebt ervaring met het werken binnen Agile/Scrum/DevOps omgevingen.
 Je bent in staat om Epics te definiëren.
 Je bent schriftelijk en communicatief vaardig in Nederlands en Engels.
Daarnaast beschikt de Business Architect over de volgende competenties:
 Je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt vanuit inzicht en overzicht uitstekend
communiceren, zowel naar medewerkers als naar hoger management en andere
organisatieonderdelen. Je kunt complexe zaken eenvoudig en concreet uitleggen.
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Je bent in staat om op basis van zakelijke principes te schakelen op zowel tactisch als strategisch
niveau en je bent goed in staat mensen met de juiste argumenten te overtuigen. Je kunt jezelf
daarbij onafhankelijk opstellen en staan voor je eigen visie en vakinhoudelijke deskundigheid,
zonder daarbij dogmatisch te zijn.
Je hebt een servicegerichte en verbindende stijl van sturen en communiceren.
Je bent een netwerker, gericht op samenwerking.
Je beschikt over ervaring in het (inhoudelijk) coachen van collega’s.
Overige vereiste competenties zijn: leergierig, klantgericht, resultaatgericht, besluitvaardig,
kwaliteitsgericht.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De WUR biedt je een zelfstandige functie in een gevarieerde, dynamische en laagdrempelige
werkomgeving; kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling, het volgen van trainingen en
opleidingen en werken met state-of-the-art IT systemen.
De huisvesting is modern, licht, groen, en staat op een levendige groene campus waar studenten,
docenten, onderzoekers en alle andere bewoners kriskras door elkaar fietsen, lopen, werken en
studeren. Je werkt met de nieuwste technologie en komt te werken in een enthousiast team van
collega’s met passie voor hun vakgebied.
Een marktconform salaris, pensioenvoorziening en leuke flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals korting op sportmogelijkheden, fiscaal aantrekkelijke reiskostenvergoeding, een fietsplan en de
mogelijkheid om verlof bij te kopen of te verkopen.
SOLLICITEREN EN PLANNING
 Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig
mogelijk (maar uiterlijk op vrijdag 25 januari 2019) via www.interexcellent.nl
 Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend
gesprek bij InterExcellent in Baarn vanaf week 5.
 De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij
de WUR die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 De selectiegesprekken bij de WUR vinden plaats in week 7.
 Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment
kan onderdeel uitmaken van de procedure.
CONTACT OVER DEZE VACATURE
Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430,
www.interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!
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