
 
Technisch Beheerder IT (32 - 36 uur per week) 
 
Het Nederlands Veteraneninstituut is een nieuwe maatschappelijke organisatie, die op 1 januari 2021 is ontstaan 
vanuit zes organisaties die zich inzetten voor veteranen en hun thuisfront. Binnen onze organisatie zijn 
verschillende bloedgroepen werkzaam: zowel veteranen als (zorg-) professionals en wettenschappelijk 
onderzoekers. Wij zijn op zoek naar iemand die binnen deze organisatie in verandering, de totale werking van de 
verschillende systemen en applicaties voor de organisatie kan optimaliseren en beheren. 
 
Wat ga je doen?  
Tevreden gebruikers met goed werkende systemen en applicaties, dat is jouw ultieme doel. Jij begrijpt wat een 
goede gebruikerservaring (customer experience) betekent en beheert de techniek. De kwaliteit en 
betrouwbaarheid van systemen en applicaties staan bij jou voorop. Jij begrijpt dat werkende systemen en 
applicaties, naast accurate procedures en documentatie, bijdragen aan het realiseren van onze prestaties en 
onze maatschappelijke doelen. Communiceren over en anticiperen op de technische uitdagingen van de 
organisatie en gebruikers kun jij als de beste. Gaat er technisch wat mis, dan sta jij er om ons verder te helpen. 
Je werkt hierin samen met ons team en leveranciers. Je voert regie op leveranciers en meet hun prestaties. Je 
draagt bij aan selectie van oplossingen die bij ons passen. Jij bent in staat de functionele vragen te vertalen naar 
techniek en andersom. Daarnaast pas je te allen tijde de juiste beveiligingsprocedures toe en geef je advies. Jij 
ontwikkelt je graag in jouw vakgebied en bent bereid je voor langere tijd aan ons te verbinden. 
 
Dit zijn niet de enige werkzaamheden die jij uitvoert. We vertellen je er in een gesprek graag veel meer over! Of 
kijk eens op onze site www.nlveteraneninstituut.nl. Spreekt het je aan? Lees dan verder en solliciteer! 

 
We hopen dat jij je in onderstaande herkent;  

• Hbo werk en denkniveau of bereid dit te gaan halen. 

• Kennis van en ervaring met het werken volgens BiSL, ASL en ITIL; het hebben van deze certificaten is een 
pré. 

• Je hebt kennis van ontwerpen en implementeren bijvoorbeeld van Exchange Online, OneDrive, Teams, 
Intune en SharePoint. 

• Ervaring heb je met het beheren van werkplekken en het inrichten en configureren van portalen, zoals 
Workspace 365. 

• Jij hebt lef en hebt de moed om verandering te brengen, continue te verbeteren en te ontwikkelen. 

• Jij hebt kennis in het bepalen en uitvoeren van testprocessen/procedures. 

• Je herkent je in onze kernwaarden Vertrouwen, Verbinden en Vernieuwen, hebt affiniteit met onze doelgroep 
en wilt wat betekenen voor anderen. 

 
Wie zijn wij? 
Het Nederlands Veteraneninstituut zet zich in om de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die erkenning, 
waardering en zorg te geven die zij verdienen. Wij beschikken over jarenlang opgebouwde kennis en expertise op 
het gebied van veteranenthema’s. Vertellen van verhalen van veteranen in welke vorm dan ook is belangrijk. De 
thuisbasis van het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn is de plek voor ontmoeten en verbinden. Daar voelen 
veteranen zich altijd welkom en thuis. Ons gedreven team van ruim tweehonderd medewerkers is meedenkend 
en steeds op zoek naar vernieuwing om onze missie nog beter uit te voeren. Daarvoor bundelen we onze kracht, 
kennis en kunde met andere organisaties en maatschappelijke partijen. Zo bouwen we met elkaar aan een 
samenleving waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen. 
 
Wat bieden wij? 

• Veel vrijheid om zelf je werktijden in te delen, plaats onafhankelijk, in overleg met je team en je 
leidinggevende. 

• Een afwisselende, interessante functie in een bosrijke en moderne werkomgeving op kantoor. 

• Een prettige werksfeer door samenwerking met betrokken en enthousiaste collega’s. 

• Een passend salaris. 
 
Je begint op basis van een jaarcontract. Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao 
Sociaal Werk en bedrijfseigen regelingen. De inschaling van het salaris is gebaseerd op leeftijd en relevante 
werkervaring. 
 
Ben jij de persoon die wij zoeken? 
Stuur dan je motivatie en cv naar werken@nlveteraneninstituut.nl. We ontvangen je reactie graag. 
 
Heb je nog vragen over de vacature? Stuur dan een mail naar Maarten Brauns, Manager Informatievoorziening 
en IT, m.brauns@nlveteraneninstituut.nl of bel 06 5338 0723. 
 
Het verkrijgen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
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