
 
 

 

 
 

Product Owner 
Integratie 

 
 
 
 

FUNCTIEPROFIEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 JUNI 2021 
INTEREXCELLENT 

Amalialaan 41, 3743 KE Baarn 

  



 

   
 

 
InterExcellent  

Villa Parkstaete | Amalialaan 41 │ 3743 KE Baarn 
T +31 (0)35 5280430 | www.interexcellent.nl │ contact@interexcellent.nl 

 

 

Product Owner Integratie 
Voor onze opdrachtgever Rabobank zijn we op zoek naar een stevige Product Owner Integratie, met 
aantoonbare ervaring in het realiseren van, bij voorkeur niet gestandaardiseerde, complexe 
integratieservices, die primair verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van 
integratieoplossingen aan duizenden collega’s uit de Business, zodat zij data kunnen ontsluiten om al 
hun klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. 
 

OVER RABOBANK 
‘Creating a better world together’ Dit kenmerkt de Rabobank. 
 
Rabobank maakt het verschil voor haar meer dan 7 miljoen klanten in 40 landen door vernieuwingen 
in de financiële dienstverlening te stimuleren, zodat al haar klanten op ieder gewenst optimaal hun 
financiële zaken kunnen regelen. 
Maar dat is zeker niet het enige. De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met 
klanten, leden en partners zet de Rabobank zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote 
maatschappelijke uitdagingen van nu, met als uitgangspunt dat er samen meer bereikt wordt dan 
alleen. Die missie kan alleen waargemaakt worden doordat Rabobank een krachtige bank is die 
efficiënt werkt. 
Daarnaast is Rabobank actief betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven. Een deel van de winst 
wordt geïnvesteerd in de samenleving. Verder weg, door te zorgen dat boeren een eerlijke prijs 
krijgen voor hun producten. En dichtbij, door in heel Nederland samen buurten beter te maken. Zo’n 
1250 organisaties in sport en cultuur die voor veel mensen een tweede thuis zijn, worden 
ondersteund. Een ander voorbeeld is het project met Humanitas, waarin mensen worden geholpen 
die financiële problemen hebben hun thuisadministratie op orde te krijgen. Een derde voorbeeld is 
dat samen met Vluchtelingenwerk Nederland 1.500 vluchtelingen worden geholpen bij het vinden 
van een goed passende baan.  
 
Om haar kerntaak blijvend te realiseren heeft Rabobank een ambitieus strategisch plan opgesteld 
waarin onder meer verdere Digitalisering en Data belangrijke pijlers zijn. Er dient veel te veranderen 
in producten en diensten, bedrijfsprocessen en het IT-landschap. 
Productmanagement Integratie is hierbij verantwoordelijk voor een breed scala aan cruciale 
diensten op het gebied van integratie, zowel on-premise als ook in de Cloud. Het areateam 
Integratie zorgt voor het fundament om bankbrede en -overstijgende integratie mogelijk te maken. 
Dit wordt gedaan door het aanbieden van: 

• Een actuele, volledige, compliant en toekomst vaste integratievisie; 

• Een naadloze en stabiele ervaring voor medewerkers en klanten; 

• Heldere richting, prioriteiten en keuzes te maken in het belang van de Rabobank en haar 
klanten; 

• Selfservice integratiemogelijkheden, gericht op DevOps-teams binnen de Rabobank zodat 
deze in staat zijn om snel en autonoom integratie producten te realiseren; 

• Verandermanagement capaciteit, met name gericht op de migratie naar de Cloud. 
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Functie 
Als Product Owner binnen de area Integratie ben je sturend en richtinggevend binnen de transitie 
naar Cloud en selfservice oplossingen. Je zorgt ervoor dat squads binnen Tribes en DevOps-teams 
daarbuiten snel en autonoom over hun integratie oplossingen beschikken om daarmee data te 
kunnen ontsluiten die duizenden medewerkers verspreid door de bank nodig hebben om de klanten 
van dienst te zijn. 
 
Je bent een belangrijke sparringpartner voor de Business Architecten en de overige Tribes die zich 
bezighouden met integratie. Uitgangspunt hierbij is de volledige product backlog en dus niet alleen 
die user stories die betrekking hebben op vernieuwingen; het managen van de continuïteit is 
minstens net zo belangrijk. 
Jouw belangrijkste prioriteit ligt bij het uitfaseren van het CRMI systeem dat een essentieel 
integratiesysteem is voor de Rabobank. Dit systeem wordt vervangen door diverse nieuwe 
componenten. Jouw rol als Product Owner Integratie is om die uitfasering te regisseren evenals de 
stabiele overgang naar de nieuwe situatie. Buiten dit focusgebied van uitfasering liggen er diverse 
complexe bankbrede integratie uitdagingen op je te wachten. Met jouw expertise kun je enorm veel 
impact creëren samen met de teams en stakeholders door goede integratieoplossingen te 
realiseren. 
 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
• Het vertalen van de strategie van de integratie area naar initiatieven. Je zorgt dat deze 

worden geconcretiseerd en uitgevoerd door DEVOPS teams;  

• Je ontwikkelt, bezit en voert jouw product roadmap uit. Deze is met name gericht op 
decommissioning van on-premise integratie en beweging naar de cloud; 

• Bij de voorbereiding, realisatie en bij de implementatie daarvan, organiseer je co-creatie met 
klanten, medewerkers en/of interne eindgebruikers, compliance, legal en risk en initieer je 
samenwerking met partners buiten de bank; 

• Je werkt nauw samen met DEVOPS teams, weet de brug tussen business en IT te slaan en 
bent in staat om teams helder richting mee te geven;  

• Je werkt in een Agile-omgeving en evalueert continu de bedrijfsbehoeften, verfijnt 
prioriteiten, schetst mijlpalen en resultaten, en identificeert kansen en risico's; 

• Je signaleert en stuurt actief op het managen van afhankelijkheden, uiteenlopende belangen 
en belemmeringen die voortgang in de weg staan; 

• Je kunt een goede balans bewaren tussen change & run activiteiten; 

• Daarnaast borg je dat producten tegen zo laag mogelijke kosten worden geleverd, gegeven 
de vastgestelde kwaliteits- en continuïteitseisen. Conform de business cases die je zelf hebt 
opgesteld; 

• Je kunt goed omgaan met onverwachte tegenslagen, incidenten of calamiteiten, je creëert 
snel overzicht en inzicht voor jezelf, directe collega’s en stakeholders. Je organiseert de 
juiste kennis en kunde om maatregelen te bepalen en bent de drijvende kracht achter het 
plan van aanpak. 

 
PROFIEL 
De Product Owner die we zoeken is een samenwerker pur sang, die klantgericht en inspirerend is, 
impact maakt, beloften uitspreekt en nakomt, met drive, daadkracht en lef.  Klantgerichtheid staat 
voorop, direct gevolgd door verandermanagement, affiniteit met IT en het creëren van impact. Ook 
heb jij voor deze vacature Product Owner Integratie: 
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• Minimaal een afgeronde WO opleiding; 

• Minimaal 10 jaar relevante werkervaring; 

• Expertise op het gebied van enterprise integratie in complexe omgevingen. Ruime ervaring 
met relevante ervaring waar het gaat om  integratievraagstukken; 

• Ervaring met IT beheer- en ontwikkelprocessen en de agile werkwijze. 

• Ervaring met het begeleiden/ vormgeven van Cloud transitie is een sterke pre. 

• Kennis en ervaring met bankproducten is een pre; 

• Je hebt niet eerder deelgenomen aan een sollicitatieprocedure voor deze functie. 
 

 
AANVULLENDE COMPETENTIES 
Als Product Owner weet je hoe gevarieerd en hoe uitdagend deze rol kan zijn. Vandaar dat waarde 
wordt gehecht aan het hebben van de volgende competenties: 

• Je creëert snel overzicht en inzicht voor jezelf, directe collega’s en stakeholders; 

• Je kunt zeer goed omgaan met onverwachte tegenslagen, incidenten of calamiteiten; 

• Je kunt conceptueel denken en vervolgens concretiseren; 

• Je organiseert de juiste kennis en kunde om maatregelen te bepalen; 

• Je communiceert helder en bondig; 

• Je bent gewend om in complexe omgevingen, ingewikkelde vraagstukken op te knippen en 
beheersbaar te maken. 

 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
De Rabobank wil je graag helpen de beste versie van jezelf te worden. Jouw ontwikkeling wordt 
centraal gesteld en er wordt geïnvesteerd in een omgeving waarin je continue blijft leren. Je krijgt de 
ruimte om te innoveren en te ondernemen. Er worden volop groeikansen geboden en je wordt 
geholpen om je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je 
kan groeien als professional. Daarbovenop kun je ook rekenen op: 

• Een 36- of 40-urige werkweek; 

• Een bruto maandsalaris van maximaal € 7.000 (o.b.v. 40 uur), afhankelijk van je kennis en je 
ervaring; 

• Een 13e maand en vakantiegeld; 

• Een Employee Benefit Budget (10% van je maandinkomen) dat je kunt besteden aan 
bijvoorbeeld het kopen van extra vakantiedagen of een extra storting in je pensioen; 

• Flexibiliteit in werktijden en locatieonafhankelijk werken; 

• Een collectieve pensioenregeling waar je zelf maar 5% aan bijdraagt; 

• 100% vergoeding van woon- werkverkeer als je met ov reist! Toch met auto of motor? Kies 
dan voor een woon- werkverkeer vergoeding. 

 
PROCEDURE 
De wervings- en selectieprocedure wordt uitgevoerd door InterExcellent. Op basis van de 
motivatiebrief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. De 
meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Rabobank 
die beslist met wie zij wenst kennis te maken. De eindkandidaten zullen worden gescreend en er 
zullen referenties worden nagetrokken. Onze ervaring leert dat Rabobank snel schakelt! 
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SOLLICITEREN EN PLANNING 
Ben jij de gemotiveerde kandidaat met wil en lef, die als drijvende kracht de complexe en bankbrede 
integraties van Rabobank met de teams en stakeholders mogelijk maakt? En heb je de kennis, 
vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken? Dan zien we jouw 
sollicitatie graag tegemoet. 
Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via 
www.interexcellent.nl 

 
CONTACT 
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, Partner en Riëtte Coolen, Research 
Consultant bij InterExcellent, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.  
 

 
 

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