
Samenwerkingsverband DOVA is een coöperatieve vereniging van de 12 provincies, de Vervoerregio 

Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV Bureau Groningen Drenthe met als 

doel een beter mobiliteitsbeleid van de leden. In het Samenwerkingsverband stemmen we landelijk 

OV-beleid op elkaar af, bieden we onderling overleg aan, agenderen we nieuwe ontwikkelingen, 

leveren we betrouwbare data en informatie en verrijken we de onderlinge kennis en ervaring.  

Het kantoor van het Samenwerkingsverband in Utrecht bestaat uit OV-basis, OV-netwerk en OV-data. 

OV-data groeit van een organisatie gericht op het organiseren van reisinformatie op OV-haltes naar 

een organisatie gericht op het zelfstandig of met partners organiseren van realtime en historische 

datareeksen met betrekking tot OV en mobiliteit. Bij OV-data werken 8 vaste medewerkers en groeien 

we dit jaar naar 10 medewerkers.  

In verband met de verdere ontwikkeling van de afdeling zijn wij op zoek naar een 

Informatiearchitect 
Omschrijving functie 

• Borgen van applicatiefunctionaliteit, -infrastructuur en -landschap;  

• Preventief onderhoud, testing, waarborgen koppelingen, data-ontsluiting en veilige dataflow; 

• Borgen van datastromen & datakwaliteit, de volledigheid & consistentie van data, 

masterdatabeheer en metadata-definities;  

• Betrokken bij vraagstukken op het gebied van datasecurity en data-integriteit;  

• Coördinatie bij change management (functioneel of technisch), storingen en implementaties 

of migraties;  

• Kwaliteit van externe ICT diensten waarborgen en als functioneel en technisch 

aanspreekpunt optreden richting leveranciers of andere externe betrokkenen;  

• IT Service Delivery: contractmanagement en beheer en revisie van Service Level Agreements; 

• Coördinatie van overgang vanuit ontwikkeling naar beheerstadium, inclusief acceptance 

testing en gebruikersadoptie en -training;  

• Onderhouden van contacten met stakeholders (provincies, concessiebeheerders, 

wegbeheerders en vervoerbedrijven)  

• Adviseert, faciliteert en stuurt op consensus (bijv. over standaarden aanlevering data). 

Wie zoeken wij? 

Een ‘business challenger’ met actuele en uitgebreide kennis van OV-processen en gangbare ICT-

systemen m.b.t. openbaar vervoer en mobiliteit. Academisch werk- en denkniveau.  

 

Wat verwachten wij van de kandidaat? 

• Ervaring met vertalen van businesswensen/-eisen in requirements en doorontwikkeling naar 

concrete ICT-oplossingen  

• Ervaring met het ontwerpen en onderhouden van ICT-architectuur en applicatielandschap, 

inclusief het schrijven van specificaties  

• Data Engineer / Data Warehousing / ETL  

• Technisch en functioneel design en beheer 

• Kunnen werken en aarden in een werkomgeving met 15 leden-overheden 

 

Wat bieden wij? 

• Een maximumsalaris van € 5756 bruto (schaal 12) per maand (bij 36 uur), afhankelijk van 

kennis en ervaring 

• Een pensioenregeling via het ABP 



• Een individueel keuzebudget van 17,05% bovenop het salaris 

• Volledige vergoeding reiskosten woon-werk (NS Business Card) 

• Flexibele werktijden 

• Aantrekkelijke werkplek op loopafstand van Utrecht Centraal 

 

Sollicitatieprocedure 

Geïnteresseerden in de functie kunnen hun CV voorzien van een motivatie richten aan 

Samenwerkingsverband DOVA, t.a.v. directeur Jan van Selm en vóór 15 februari sturen naar 

i.vanderwerf@dova.nu .  

Aanvullende informatie over de functie is te verkrijgen bij Gertjan Kamerik, hoofd OV-data,  

tel. 06-250 98 322. 

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op 18, 20 en 21 februari. 
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