
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.  

Wij zijn op zoek naar een 

Data-strateeg 
Omschrijving functie 

• Afstemming met decentrale OV-autoriteiten / vervoerders en de rijksoverheid;  

• In kaart brengen maatschappelijke vraagstukken over openbaar vervoer en mobiliteit en de 

rol van de overheid daarin;  

• Definiëren van deze vraagstukken in datatermen en het ontwikkelen en mede bepalen van 

een daarop aansluitende strategie en aanbod van producten & diensten;  

• Uitwerken van specifieke informatiebehoeften in business cases en scenario-planning;  

• Proactief contact met externe belanghebbenden, proactief informeren van de eigen 

organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor directie en management;  

• Deelname aan gebruikersgroepen, overleg in het veld en gebruikerswensen en -eisen 

vertalen in oplossingen en organisatorische afstemming en gereedheid (afdeling-

overschrijdend);  

• Bijdragen aan het ontwikkelen van een langetermijn-visie en -strategie. 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een verkeerskundige/mobiliteit-expert met universitair werk- en denkniveau, die 

bedreven is in beleidsontwikkeling met betrekking tot data.  

Wat verwachten wij van de kandidaat? 

• Externe oriëntatie  

• Ervaring met inventariseren van informatiebehoefte bij (externe) stakeholders  

• Signalerende ervaring  

• Toekomstgeoriënteerde denk- en werkwijze  

• Diplomaat  

• 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 en 20 februari. 
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