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ICT-Architect 

 
De Leidse regio, bestaande uit de gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden heeft 
de ambitie om gezamenlijk verder te bouwen aan een professionele, moderne 
informatievoorzieningsorganisatie die met slag- en innovatiekracht een uitstekende dienstverlening 
biedt aan inwoners, partners en collega’s! Om hier verder invulling aan te kunnen geven, zijn wij 

voor onze opdrachtgever Servicepunt71 op zoek naar een ICT-architect. 
 
Servicepunt71 is de shared serviceorganisatie die de bedrijfsvoering verzorgt voor de Leidse regio 
door advisering, beleidsvorming en uitvoerende taken op de volgende terreinen: ICT, Inkoop, 
Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Er werken ongeveer 450 medewerkers bij 
Servicepunt71, dat gevestigd is in Leiden. 
 
Als ICT-architect maak je deel uit van het team Informatiemanagement binnen Servicepunt71. Dit 
team bestaat uit zo’n 50 enthousiaste en deskundige medewerkers dat sinds juli 2019 bouwt aan 
een robuuste, effectieve, toekomstgerichte informatievoorziening voor de Leidse regio én aan een 
toonaangevende IV-organisatie.  

 
FUNCTIE 
Servicepunt71 heeft haar ICT-infrastructuur uitbesteed en dient daarom haar rol als opdrachtgever 
goed in te vullen. Met deze uitbesteding van de ‘harde IT’ of ‘delivery’ is de behoefte om regie te 
voeren over de architectuur nog groter dan voorheen. De ICT-architect is hierin een essentiële 
schakel. Je bent een specialist in ICT-architectuur met kennis en kunde, die het team van architecten 
versterkt en regie voert op de diverse oplossingen van de externe ICT-leveranciers. Je houdt toezicht 
op de inrichting van onze infrastructuur op strategisch niveau en hebt daarbij oog voor de omgeving 
en voor de diverse belangen van opdrachtgevers, afnemers, gebruikers en toezichthouder. 
De werkzaamheden in deze functie betreffen de ondersteuning van ICT bij het voorbereiden van 
veranderingen (zgn. changes) en projecten. De ICT-architect moet erop toezien dat de 
afhankelijkheden en de samenhang tussen de diverse oplossingen bewaakt en gecontroleerd blijft, 
geen dubbele oplossingen voor dezelfde functionaliteiten gaan ontstaan en de impact op eigen 
organisatie, proces en kosten beheerst blijven. Dit doe je door volgende werkzaamheden uit te 
voeren: 

• bewaken dat de geleverde infrastructuur voldoet aan de behoeften van Servicepunt71/de 
Leidse regio en de hierover gemaakte afspraken met leveranciers. Je richt je op de 
samenhang tussen de infrastructuur, applicaties die daarop worden/zijn geïnstalleerd en 
integraties. 

• toetsen of voorgestelde oplossingen voorzien in het belang van Servicepunt71;  

• toetsen en evalueren op naleving van architectuurprincipes en standaarden;  

• ondersteunen van en adviseren bij verschillende disciplines in de informatievoorziening en 

ICT door bij te dragen aan het opstellen van oplossingsscenario’s voor verschillende 

projecten. Je bent betrokken bij projecten door daarover inhoudelijk advies te geven en te 

schakelen met diverse expertises (netwerk, werkplek, infrastructuur, applicaties, integraties 

etc.). Projecten betreffen inrichtingsvraagstukken, realiseren van integraties, uitfaseren van 
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oplossingen en vervangen door andere, implementeren van nieuwe applicaties, overgang 

naar en gebruik van hybride oplossingen. 

• de ICT-architectuur regierol inrichten, verder ontwikkelen en borgen.  

• veranderingen in de infrastructuur (conform Archimate) modelleren.  

De ICT-architect heeft een actieve rol bij knelpuntanalyses en grote veranderingen in het ICT-
landschap. De ICT-architect kijkt hiernaar met een integrale blik en adviseert hierover. Je schakelt 
actief met collega’s van informatieveiligheid en privacy om oplossingen/maatregelen te beoordelen. 
Je voert hierbij op alle niveaus informatie- en probleemanalyses uit, structureert informatie en 
adviseert daar strategisch over.  

De ICT-architect zorgt ervoor dat er in de architectuur rekening gehouden wordt met nieuwe 

ontwikkelingen, zoals ‘Common Ground’ en levert ook input als invulling van de rol van 

Servicepunt71/de Leidse regio aan dit landelijk programma van de VNG. 

De ICT-architect werkt nauw samen met de enterprise architecten en de project architect in het 
team Informatiemanagement. Je hebt kennis van enterprise-, solution- en IT-architectuur, en van 
cloud- en beveiligingstechnieken en een technische achtergrond en/of ervaring op IT-aspecten als 
infrastructuur, sourcing, cybersecurity, development en operations, integratie, mobile, interactie en 
data(science).  

PROFIEL 
Als ICT-architect beschik je over: 

• academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde HBO+-opleiding op het 
gebied van bijvoorbeeld Bestuurlijke Informatiekunde, Bedrijfskundige Informatica of 
Informatica. 

• ruime werkervaring als (ICT-)architect (bij voorkeur TOGAF gecertificeerd). 

• aantoonbare ervaring met modelleertechnieken, -tools en -modellen (zoals Archimate, UML, 
Blue Dolphin). 

• kennis van toepassingsmogelijkheden op het vlak van Cloud, Apps, APIs en Microservices.  

• kennis van enterprise, solution en agile-architectuur en ervaring met (cyber)security, 
development en operations, sourcing, integratie, data(science), concepten en strategieën 
voor het inrichten en verwerven van datacenter- en/of clouddiensten.  

• ervaring in grote, bestuurlijk complexe organisaties en affiniteit met overheidsorganisaties. 
 
Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 

• analytisch vermogen (probleemanalyse): je bent in staat om de oorzaak van problemen te 

achterhalen. 

• visie: je bent in staat om een visie te vertalen naar te implementeren ontwikkelingen. 

• inlevingsvermogen: je houdt rekening met ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en 

buiten het eigen werkveld. 

• overtuigingskracht: je gebruikt houding en overwicht om anderen te overtuigen en in 

beweging te brengen.  
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• initiatief: je neemt het voortouw bij veranderingen binnen de organisatie. 

• adviesvaardigheden op strategisch niveau en de capaciteit om de verbindende rol met 
stevigheid te vervullen. 

• toegankelijk en communicatief, zowel mondeling als schriftelijk.  

• teamspeler die actief de samenwerking zoekt met collega’s. 
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
Servicepunt71 biedt je een uitdagende en afwisselende functie tegen een marktconform salaris.  
Je maakt deel uit van een nieuw en enthousiast team, dat gezamenlijk zorgt voor een optimale 
dienstverlening aan gemeenten binnen de Leidse regio.  
Servicepunt71 hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van 
mogelijkheden.  Daarnaast is er oog voor een goede werk-/privébalans. Er heerst een klantgerichte 
en op resultaatgerichte, informele werksfeer in een moderne huisvesting op 15 minuten loopafstand 
van het Centraal Station. Daarnaast is gedeeltelijk thuiswerken de nieuwe norm. 
Je krijgt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je 
krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij 
jouw levensfase en persoonlijke wensen. 
 
SOLLICITEREN EN PLANNING 

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig 
mogelijk (maar uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021) via www.interexcellent.nl  

• Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek met InterExcellent.  

• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij 
Servicepunt71 die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 

• De 1ste ronde gesprekken bij Servicepunt71 vinden plaats op 27 september (ochtend).  

• De 2de ronde gesprekken vinden plaats op 1 oktober (ochtend). De selectiegesprekken 
vinden plaats in Leiden.  

• Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment 
kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Deze procedure wordt uitgevoerd door 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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