
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 het vertrek van het huidige hoofd OV-data zijn wij op zoek naar een 

Hoofd OV-data 

Omschrijving functie 

• leidinggeven aan OV-data en voortdurende monitoring en optimalisatie van prestaties;  

• als MT-lid verantwoordelijk voor de organisatie als geheel, opstellen begroting en jaarverslag 

en andere afdeling overstijgende onderwerpen. 

• signaleren van ontwikkelingen in het OV- en mobiliteitslandschap, ook vanuit technologisch 

oogpunt (iVRI, MaaS);  

• ontwikkelen van een strategie en aanbod van producten/diensten op veranderende externe 

behoeften en bepalen interne organisatorische consequenties;  

• vormgeven van de organisatie, in lijn met externe ontwikkelingen en passend bij de strategie;  

• continuïteit en verbetering van dienstverlening vanuit de kwaliteit, de tevredenheid van 

stakeholders en de begrotingskaders;  

• adviseren en coördineren van de organisatie van OV-componenten en datamanagement bij 

stakeholders en klanten;  

• zorgen voor optimalisatie, beheer en inrichting van de keten;  

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een visionair organisator en extern boegbeeld met academisch niveau, die specialistische 

kennis heeft opgedaan op het gebied van databeheer en beschikt over sterke netwerkvaardigheden. 

Wat verwachten wij van de kandidaat? 

• Beleidsmatig inzicht en betrokkenheid bij data-ontwikkelingen 

• Kennis van het OV-veld en mobiliteit 

• Ervaring met stakeholdermanagement 

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

• Proactief in communicatie 

• Leidinggevende ervaring 

Wat bieden wij? 

• Een maximumsalaris van € 6240 bruto (schaal 13) per maand (bij 36 uur) 

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

• Een pensioenregeling via het ABP 

• 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 met 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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