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ICT-architect 

REGIONALE ICT-DIENST UTRECHT (RID)  
De RID is dé regionale ICT-dienstverlener in de regio Utrecht. Als ICT-partner zorgen zij ervoor dat 
medewerkers hun werkzaamheden effectief en veilig kunnen uitvoeren, waar en wanneer ze dat 
willen. Men heeft kennis van de digitale gemeente, focus op lokale overheden en begrip van 
processen. Samen met de partners maken zij innovaties met ICT mogelijk waarbij de manier van 
samenwerken vertrouwen geeft.  
Men beheert de ICT voor 7 organisaties: 6 gemeenten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, 
Bunnik, De Bilt, Baarn en Soest en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD). Deze 
organisaties zijn mede-eigenaar van de RID. De 35 medewerkers van de RID dragen elke dag bij aan 
het leveren van excellente dienstverlening, en zorgen er voor dat ruim 2.100 gebruikers bij de 
organisaties hun dienstverlenende werk kunnen doen, waar en wanneer ze dat willen. Ruim 200.000 
inwoners maken nu al gebruik van deze dienstverlening, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuw 
paspoort. 
 
ORGANISATIE 
In deze jonge en informele organisatie wordt intensief samengewerkt aan verdere 
professionalisering en aan innovatie van de IT-infrastructuur. De RID heeft een visie ontwikkeld om 
de komende jaren verder te groeien. Deze groei betreft zowel het aantal organisaties als het aanbod 
van services en diensten. De komende tijd staan de volgende technische innovaties op de agenda: 

• Moderne werkplek op basis van Citrix XenApp met App-layering, Mobiel integratie,Office365 en 
Intune. 

• Datacenter redesign (DR in de cloud, CISCO UCS, Azure als tweede DC). 

Functieomschrijving: 

Als ICT-architect neem je initiatief en ben je bewust bezig om de kwaliteit van de dienstverlening aan 
de inwoners en bedrijven naar een hoger plan te tillen. 
 
Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de visie naar de benodigde ICT infrastructuur. Tevens 
ben je in staat om de wensen op innovatievlak te vertalen naar passende ICT oplossingen. Je 
ontwerpt, implementeert en coördineert de uitvoering van complexe infrastructurele wijzigingen en 
projecten. Dit gaat zowel om diensten on premise als in de cloud. Hierbij treed je op als primair 
aanspreekpunt voor de projectmanagers. Je acteert als de eigenaar van de ICT architectuur - het 
technisch geweten - en je bent daarin sturend. 
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Functie-eisen: 

De RID zoekt een enthousiaste, zelfstandige, ICT-architect, met grote toegevoegde waarde voor de 
RID en de organisaties die iedereen mee kan nemen in de verschillende ontwikkelingen. Je bent een 
architect die analytisch sterk is en een groot probleemoplossend vermogen heeft. Je bent in staat 
om ideeën en concepten te vertalen, te visualiseren en overtuigend te brengen naar zowel 
medewerkers en management als directies.  
 
Je bent een stevige adviseur, voelt je prettig in een team met professionals en kan een verbindende 
rol pakken. Je houdt de marktontwikkelingen bij en vertaalt deze naar de doelarchitectuur. Verder 
communiceer je helder op alle niveaus en lever je een actieve bijdrage aan zowel concrete 
technische vraagstukken alsmede de realisatie van onze doelstellingen en plannen. 
 
Jij bent het visitekaartjes waar men trots op is! 
 
Je beschikt over:  
 
• een HBO / academisch werk- en denkniveau. 
• een brede technische kennis en in het bijzonder goede kennis van Microsoft (Azure) producten, 

VMWare en Citrix. 
• kennis van de overheidsarchitectuur en landelijke ontwikkelingen. 
 
Daarnaast beschikt je over de volgende competenties: 
 
• Je bent sociaal vaardig, kunt goed communiceren en je maakt makkelijk contact. 
• Je hebt bestuurlijke en organisatie sensitiviteit en doorziet de informele lijnen. 
• Je staat voor je vak en de opgaven en je bent daarin vasthoudend. 
• Je kunt goed prioriteiten stellen en weet verantwoord te werken met publieke middelen. 
• Je bent een verbinder en in staat om het teamgevoel te versterken. 
• Je kunt goed omgaan met mensen in verschillende functies en verantwoordelijkheden. 
• Je weet balans te vinden in aanbod- en vraaggericht werken. 
• Je past je makkelijk aan je omgeving aan en je wordt al snel gezien als ‘een van ons’ . 
• Je bent een aanpakker en je houdt het graag praktisch. 
• Je bent graag in contact met vakgenoten, zowel binnen de RID samenwerking, als (landelijk) 

daarbuiten. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
Een zelfstandige functie in een dynamische werkomgeving met een eigen karakter. De RID biedt 
inhoudelijke uitdagingen en ruimte om je talenten verder te ontwikkelen. Men investeert in jouw 
groei: zowel persoonlijk als in je vakgebied. De richting geef jij aan.  
Het salaris bedraagt maximaal € 5.017,- bruto (schaal 11) per maand bij een flexibel in te vullen 36-
urige werkweek.  
Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt 
besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De RID biedt goede 
hulpmiddelen voor het uitoefenen van je functie, zoals een tablet/laptop en een mobiele telefoon. 
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PROCEDURE 
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon 
van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen 
de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden 
gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de 
RID. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een 
persoonlijkheidstest en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
SOLLICITEREN EN PLANNING 
Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. Op 
basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij 
InterExcellent in Baarn. 
De meest passende kandidaten worden voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de RID, die 
beslist met wie zij wenst kennis te maken. De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de RID 
in Doorn. 
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent, e-
mail office@interexcellent.nl of telefonisch via 035-5280430. 
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