
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Ergon 

 Informatiemanager 
 
 Coachend leider met een praktische instelling. Heeft een visie op 

informatiemanagement en treedt op als wegwijzer. 
 

 
Standplaats: Eindhoven   
 

 
 
1. ORGANISATIE 
 
Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio 
Eindhoven (GRWRE). Dit is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Heeze-
Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het bestuur van de GRWRE bestaat uit 
vertegenwoordigers van deze gemeenten. Voor de GRWRE-gemeenten voert Ergon een deel van de 
Participatiewet uit, inclusief de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Ruim 2.300 
medewerkers met een beperking werken bij Ergon of via Ergon bij een reguliere werkgever. 
Daarnaast worden per jaar zo'n 2.000 werkzoekenden vanuit de Participatiewet naar werk geholpen.  
 
Bij Ergon is men ervan overtuigd dat er werk is voor iedereen. Als centrale balie voor werk in de regio 
Eindhoven helpt men iedereen aan werk die nu in de bijstand zit of een arbeidsbeperking heeft. Met 
het arbeidsfit programma zorgt Ergon ervoor dat mensen (weer) klaar zijn voor de arbeidsmarkt. 
De missie is dat Ergon mensen aan werk helpt. Niemand hoeft thuis te zitten in de regio Eindhoven. 
Als centrale balie voor werk coacht men mensen om een betaalde baan te vinden én te houden. De 
ambitie is om 80% van de werkzoekenden die bij Ergon starten, binnen 6 maanden aan werk te 
helpen. Hiervoor wil men een herkenbare en inspirerende plek creëren zodat werkzoekenden en 
werkgevers Ergon weten te vinden. Een plek die uitdaagt om in beweging te komen. Ergon stimuleert 
werkzoekenden om het uiterste uit zichzelf te halen. Door inzicht te geven in eigen mogelijkheden en 
werkkansen. Door te groeien in werk- en vakvaardigheden. Door te helpen passend werk te vinden. 
En als mensen eenmaal aan het werk zijn, worden ze op inhoudelijk en sociaal vlak begeleid. 
Daarvoor worden kennis en vooral mensen met elkaar verbonden.  
 
Ergon kent de kracht van hun netwerk. Samen met hun partners helpen ze mensen naar, aan en in 
werk. De visie is dan ook: Werk voor iedereen! Werk is voor iedereen belangrijk. Het is véél meer dan 
een eigen inkomen. Je doet mee in de maatschappij. Want werk geeft structuur en zet mensen in 
beweging. Een baan geeft zelfvertrouwen, maakt zelfstandiger en onafhankelijker. Bij Ergon zijn ze 
ervan overtuigd dat iedereen waardevol werk kan doen én vinden. Ook als je een belemmering hebt. 
 
Naar de website: https://ergon.nl 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
 
Als informatiemanager bent u gesitueerd binnen de concernafdeling financiën & bedrijfsvoering. De 
concernafdeling financiën & bedrijfsvoering bestaat uit de afdeling planning & control, de afdeling 
financiële administratie, de afdeling ict, het facilitair bedrijf en het bureau 
managementondersteuning en vormt samen met de concernafdeling personeel & organisatie het 
shared service center. U rapporteert aan het concernhoofd financiën en bedrijfsvoering. 
 
U geeft als meewerkend voorman leiding aan de afdeling ict (ict-beheerders en 
helpdeskmedewerker) en aan de applicatiebeheerder AFAS/medewerker Business Intelligence. Het 
betreft een zelfstandige functie waarin u de kans krijgt uw visie op informatiemanagement de 
komende jaren uit te rollen.  
 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Het doel van de functie van informatiemanager is het voorbereiden en (doen) realiseren van het 
informatiemanagement en ict-beleid voor de totale Ergon organisatie, alsmede op 
businessunitniveau. Als informatiemanager bent u verantwoordelijk voor de informatievoorziening 
(het aggregeren, verstrekken, beveiligen en analyseren van informatie én het adviseren hierover) 
binnen de organisatie. Concreet betekent dit: het functioneel beheren, beheersen én regisseren van 
de informatiearchitectuur, informatiesystemen en applicaties (het applicatielandschap). Verder het 
gevraagd en ongevraagd adviseren over informatievraagstukken, managen van verander- en 
implementatieprogramma's en het opstellen van veranderplannen en verandervoorstellen.  
 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Vaststellen van de vereiste ontwikkel- en veranderingsinspanning door ophalen van de im/ict-
behoeften bij management, businessunitmanagers en ketenpartners (gemeenten). 

 Voorleggen van beleidsvoorstellen aan mt in overleg met concernhoofd F&B en na goedkeuring 
zorg dragen voor realisatie en periodieke evaluatie. 

 Opstellen en uitvoeren van jaarplan im/ict (doelstellingen, budgetten, kpi’s) en inrichten van het 
im/ict-proces, verdeeld naar uitbesteden, structurele en/of tijdelijke (projectmatige) 
werkzaamheden. 

 Coördineren van de ict voortkomend uit de samenwerking met ketenpartners (hiertoe 
participeren in stuurgroepen, overleggen e.d.) en het implementeren van aanpassingen in de 
Ergon organisatie. 

 Leiden van projectteams (samenstellen werkgroep, afstemmen acties, overleg, bewaken 
voortgang). 

 Bepalen van vereisten aan im/ict-proces, dit uitzetten en bespreken met externe leveranciers en 
vervolgens het verrichten van inkoop en bewaken afspraken met leveranciers. 

 Aansturen, coachen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers, zorgen voor voldoende 
personele bezetting en stimuleren van samenwerking in het team. 



   

 

 

 

 

 

 

 Bijhouden van kennis binnen het vakgebied door zich op de hoogte te stellen van relevante 
ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement im/ict. 

 
 
 

4. PROFIEL 
 

 U beschikt minimaal over een hbo+ niveau met als achtergrond bestuurlijke informatiekunde, 
bedrijfskunde of informatietechnologie. 

 U bent een coachend leidinggevende die medewerkers motiveert en helpt zich te ontwikkelen en 
eigenaarschap stimuleert.  

 U heeft affiniteit met de de missie en visie van sociaal werkbedrijven en die van Ergon in het 
bijzonder. 

 U heeft meerjarige werkervaring op het gebied van informatiemanagement, bij voorkeur 
opgedaan in de rol van it-consultant op het snijvlak van it en business. 

 U heeft gedurende uw carrière opdrachten verricht binnen profit- en nonprofit-organisaties 
(bedrijfsleven/(lokale) overheid) of bent daar eventueel werkzaam geweest. 

 U bent proactief, politiek-bestuurlijk sensitief, communicatief vaardig en weet anderen mee te 
nemen in uw plannen. 

 U bent sterk gericht op samenwerking, zowel binnen het team als met interne en externe 
stakeholders. 

 U bent goed in staat boven de dagelijkse praktijk uit te stijgen en het ‘brandjes blussen’ tot een 
minimum te beperken, maar u verliest de dagelijkse praktijk daarbij niet uit het oog. 

 U zorgt voor vernieuwing, innovatie, ‘denkt outside the box’ en heeft de stevigheid om 
verandering in gedrag te bewerkstelligen. 

 U heeft een visie op informatiemanagement en ervaring met de aanleg van een 
applicatielandschap en bent in staat anderen daarvoor te enthousiasmeren. 

 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Groepsgericht en coachend leidinggeven 

 Proactiviteit 

 Plannen en organiseren en voortgangsbewaking 

 Klantgerichtheid 

 Netwerken 

 Probleemanalyse 

 Visie 

 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 

 Luisteren 

 Overtuigingskracht 

 Samenwerken 

 Resultaatgericht en vasthoudend 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

6. ERGON BIEDT U 
 
Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is 
afhankelijk van de kennis en ervaring die de kandidaat meebrengt. Het maximale maandsalaris 
bedraagt € 7.065,00 bruto per maand. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Niek Weelinck 
06 21273705 
 


