
   

 

 

FUNCTIEPROFIEL 
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Van strategie tot applicatiebeheer 

 
Standplaats:   Drachten  
 

 
1. VAN DER WIEL 

 

Van der Wiel Holding is een projectontwikkelaar met circa 155 medewerkers en een omzet van ruim  

€ 55 miljoen. Door de unieke combinatie van handel in grondstoffen, logistieke dienstverlening, 

aannemingsexpertise op infra & milieu, ingenieurs adviesdiensten en de opslag, verwerking en 

verhandeling van primaire en secundaire bouwstoffen is Van der Wiel in staat klanten optimaal te 

ontzorgen. De organisatie heeft een sterke en bepalende marktpositie in Noord Nederland en ook 

daarbuiten. Waar mogelijk worden de krachten van deze specialismen gecombineerd. Of zoals men bij 

Van der Wiel zegt: ‘samen maken we er werk van!’. 
 
Van der Wiel bevindt zich in een veranderende markt. De verschillende diensten zijn in harmonie met 
elkaar gebracht en door de combinatie van diensten ontstaat een synergie die voor klanten een totale 
ontzorging van hun projecten biedt. De focus ligt nu op groei en het optimaal inzetten van het brede 
scala van de diensten in projectvorm. 

 

Aanpakken, doorpakken en samen tot slimme oplossingen komen. Dat is, al meer dan zestig jaar, de 

drijfveer van Van der Wiel. In de kern is Van der Wiel nog altijd een hecht familiebedrijf, maar wel één 

met oog voor vandaag. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen, vakmanschap en een duurzaam 

relatienetwerk. 

 

De aandelen van de Van der Wiel Holding zijn ondergebracht in de Stichting Administratie Kantoor 

(STAK). Hierdoor zijn zeggenschap en aandeelhouderschap gescheiden. De Stak bestaat uit vier leden 

waaronder twee familieleden namens de aandeelhouders (certificaathouders) en 2 externe leden, 

waarvan één extern lid de voorzitter is. 
 
De sfeer binnen de organisatie is te omschrijven als hands-on, professioneel, ondernemend en 
familiair. 
 
Naar de website: https://vanderwiel.nl. 
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 Plaats in de organisatie 
De businesspartner ICT rapporteert, als eindverantwoordelijke voor de afdeling ICT, aan de financieel 
directeur en werkt nauw samen met het Management team van Van der Wiel Holding. De 
businesspartner ICT werkt collegiaal samen met en geeft leiding aan de ICT collega. 
 
2. FUNCTIE 
Van der Wiel Holding investeert in de toekomst en heeft de ambitie om de interne organisatie en 
haar werkprocessen te moderniseren. Zo wordt er op dit moment het nieuwe ERP-systeem – 
Infraworks van Bouwinfosys geïmplementeerd. Onderdeel van de ambitie om te moderniseren en te 
investeren in ICT is tevens de creatie van de nieuwe functie businesspartner ICT. Omdat de 
organisatie nog aan het begin staat van de hierboven geschetste ontwikkeling kunt u met uw 
expertise en ervaring echt gaan bouwen en concrete resultaten boeken. Hierdoor is er volop ruimte 
voor eigen inbreng en visie op de vormgeving van de functie.  
 
In deze nieuwe functie adviseert u ten aanzien van de nieuw te gebruiken technologie en 
implementatie en beheer van de diverse applicaties binnen Van der Wiel Holding. In de rol van 
businesspartner ICT ondersteunt u de business bij de vertaling van hun werkwijze/processen naar 
automatisering en digitalisering. U verzamelt en beoordeelt de wensen en verzoeken van de 
organisatie en vertaalt dit op systematische wijze naar oplossingen.  
 
De businesspartner ICT is verantwoordelijk voor het applicatiebeheer, het contractmanagement met 
de leveranciers en het gezamenlijk met de financieel directeur en manager finance en control 
uitzetten van de strategie en visie omtrent ICT. U implementeert en onderhoudt de verschillende 
applicaties van Van der Wiel.  Het opstellen van requirements, het geven van gebruikersinstructies 
en het begeleiden van externe consultants en partners in outsourcing behoren eveneens tot de 
kerntaken.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Ondersteunt de business bij de vertaling van werkwijze/proces naar automatisering/ 
digitalisering. 

 Verzamelt en beoordeelt wensen en verzoeken van gebruikers, stelt prioriteiten en stelt de 
beste oplossing voor aan management en gebruikers. 

 Verzorgt applicatiebeheer binnen Van der Wiel.  

 Zorgt voor (up-to-date zijn van) gebruikersdocumentatie. 

 Brengt tot stand en onderhoudt een goede en effectieve werkrelatie met interne en externe 
technische dienstverleners. 

 Blijft op de hoogte van veranderingen in bestaande en nieuwe ondersteunende systemen.  

 Levert support voor de centraal gehoste financiële, business en logistieke bedrijfsapplicaties.  

 Beheert, monitort en legt alle belangrijke applicatieaanpassingen vast en de 
gebruikersacceptatie bij het testen van nieuwe functionaliteit en/of patches voor alle modules.  

 Volgt en coördineert incidenten/storingen/aanvragen voor de helpdesk.  

 Vastleggen van de testplannen/testscripts/scenario’s voor FAT/GAT bij changes, major 
releases en fixes. 

 Initieert of is betrokken bij de ontwikkeling, invoering en handhaving van ICT-beleid om bij te 
dragen aan een groter ICT-bewustzijn. 



   

 

 

4.  PROFIEL 
 
Vanuit uw inhoudelijke kennis en ervaring weet u de organisatie in brede zin verder te ontwikkelen en 
de vertaling te maken tussen de ICT en de bedrijfsprocessen binnen Van der Wiel . U weet kansen en 
processen in kaart te brengen en denkt, handelt en onderneemt vanuit de ambitie van de organisatie 
en geeft gevraagd en ongevraagd advies. U krijgt energie van de breedte van de functie waarin zowel 
strategische vraagstukken als praktische uitdagingen naar voren komen. 
U bent van nature proactief, samenwerkingsgericht en weet verbinding te leggen tussen verschillende 
afdelingen en leveranciers. Met een analytische blik legt u gemakkelijk verbanden. Vanzelfsprekend 
herkent u zichzelf in de competenties gestructureerd en communicatief.  
 
Hierop aansluitend voldoet de businesspartner ICT aan het volgende profiel: 
 

 Minimaal Hbo werk- en denkniveau. 

 Relevante afgeronde Hbo of wo opleiding zoals bedrijfskundige informatica of informatica. 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als bijvoorbeeld ICT Consultant bij een adviesbureau. 

 Kennis van Infraworks en ervaring met cloudimplementaties is een pre. 

 Affiniteit met de activiteiten van Van der Wiel. 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Analytisch, kritisch, strategisch, aanjager, initiatiefrijk. 

 Systematisch, sterke onderhandelingsvaardigheden, stressbestendig. 

 Uitstekende communicatieve en luistervaardigheden in woord en geschrift. 

 Samenwerkingsgericht, integer, hands-on. 
 

 
6. VAN DER WIEL BIEDT U… 
… een vrije en verantwoordelijke rol in een uitdagende omgeving in een dynamische sector. Binnen 
het familiebedrijf draait het om goede teamspirit en er is oog voor de mensen. Ruimte voor initiatief 
en inbreng om tot verbeteringen en optimalisatie te komen. Persoonlijke ontwikkeling wordt door Van 
der Wiel gestimuleerd.  
 

Het betreft een fulltime dienstverband. Van der Wiel biedt een marktconform 
arbeidsvoorwaardenpakket, waarbij de exacte inschaling  afhankelijk is van de kennis en 
ervaring die iemand meebrengt. 

 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Eleanor Tillema 
consultant 
06-13892306 
 
Reageren kan via de vacature op onze website. 


