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Vacature 
 
Functie Senior informatie modelleur standaarden (m/v) 

Uren Gemiddeld 32-36 uur per week 

Dienstverband Vast 

Locatie Amersfoort 

Startdatum Zo spoedig mogelijk 

Einddatum - 

Contact j.calmeyermeijburg@geonovum.nl 

 

 

Context 

De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar de medewerkers van Geonovum dagelijks 

aan werken. Wij maken geo-informatie van de publieke sector breed toegankelijk, ontwikkelen en beheren de 

standaarden die daarvoor nodig zijn en helpen de overheid geo-informatie beter te benutten. Geonovum is een 

dynamische organisatie met diverse experts op het vakgebied. Een deel van onze medewerkers is gedetacheerd 

vanuit de overheid en universiteiten. Wij zijn die netwerk organisatie die op dit specifieke kennisgebied veel te 

bieden heeft; open, transparant en met een aandacht voor life/work balance, persoonlijke ontwikkeling en 

professionals die ervoor gaan.  

 

Zie voor meer informatie over Geonovum onze website: www.geonovum.nl. 

 

Rol 

We zoeken een senior informatie modelleur, die weet waar het vak van informatie modellering over gaat, die 

dat in verschillende contexten kan overbrengen en projecten verder kan brengen. Als senior 

informatiemodelleur standaarden binnen Geonovum maak je deel uit van een of meer ontwikkel- of 

beheerteams. Je werkt bijvoorbeeld aan de standaarden voor de Omgevingswet, de bodem en ondergrond of de 

energietransitie. Je valt hiërarchisch onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur. 

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit het op gestructureerde wijze inventariseren en vastleggen van business en user 

requirements, en het vertalen hiervan naar een (conceptuele) informatiemodel. Belangrijk hierbij is het 

zorgvuldig luisteren naar de requirements van de diverse stakeholders, en het begeleiden van het proces om 

tot een gedragen standaard te komen. Tot de werkzaamheden behoort ook de afstemming met 

implementatiepartijen, zodat wordt geborgd dat het informatiemodel implementeerbaar is. De modelleur heeft 

tevens een rol in het opstellen van voorbeeldbestanden (xml), implementatie- en validatiebestanden. Ook de 

intake en het behandelen van wijzigingen of het verwerken van consultatiebevindingen hoort tot het 

takenpakket. Bij het opstellen van het informatiemodel wordt waar nodig aansluiting gezocht bij NEN3610 en 

internationale standaarden.  

 

Het uitleg geven over de standaard, het geven van advies, implementatie-ondersteuning en het beantwoorden 

van vragen behoort ook tot de werkzaamheden.  

 

In enkele projecten wordt Agile gewerkt. Het mede vorm geven binnen Geonovum aan een interatieve 

werkwijze van het ontwikkelen van standaarden is onderdeel van het takenpakket. Ook speelt de modelleur een 

rol in het duiden van de betekenis van nieuwe informatie-technologie in relatie tot standaardisatie.  

 

Opleiding, kennis en ervaring 

▪ Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding (geo)informatiekunde, informatica of vergelijkbaar 

▪ Minimaal 5 jaar ervaring met het werken in projecten met inhoudelijke activiteiten met een 

standaardiserend karakter, waaronder informatieanalyse en modellering in UML 
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▪ Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met nationale en internationale (geo)standaarden 

▪ Je hebt gedegen kennis van methoden- en technieken met betrekking tot informatie analyse, 

gegevensmodellering en projectmatig werken (oa Agile);  

▪ Je kan met teamleden in een omgeving met vele stakeholders samenwerken 

▪ Je kent het werkveld en hebt relaties in zowel de publieke als de private sector op dit werkterrein 

▪ Je hebt gevoel voor en verstand van implementatieprocessen  

▪ Kennis van de businessprocessen van de overheid in een van de genoemde domeinen is een pre. 

 

Competenties 

- Je bent analytisch 

- Je werkt gestructureerd 

- Je hebt een passie voor (geo)data en datagestuurd werken 

- Je bent communicatief, open en toegankelijk 

- Je bent een teamspeler  

- Je kunt inhoud en mensen verbinden 

- Je bent resultaat- en oplossingsgericht 

- Je neemt initiatief als de situatie daarom vraagt en werkt vanuit in- en overzicht 

- Je kunt teamleden en junioren in de organisatie coachen 

- Schakelen tussen operatie, tactiek en strategie is je toevertrouwd 

- Je bent faciliterend en besluitvaardig 

- Je bent conceptueel sterk en je realiseert je dat het succes vooral wordt bepaald door toepassing in de 

praktijk  

 

Wat biedt Geonovum? 

 
▪ Salarisindicatie: rond € 6000,- bruto/maand, afhankelijk van je kennis en ervaring  

▪ Goede arbeidsvoorwaarden: een 36-urige werkweek, woon/werk regeling, opleidingsmogelijkheden 

▪ Een team van enthousiaste en gedreven collega’s 

▪ Een groot netwerk met een diversiteit aan partners binnen de overheid en het bedrijfsleven 

 

▪ Flexibele werktijden en een gezonde work/life balans 

 

 

Interesse? 

Stuur zo snel mogelijk je reactie; een brief met motivatie en CV aan Judith Calmeyer Meijburg, adjunct-

directeur, (p) Postbus 508, 3800 AM Amersfoort (e) info@geonovum.nl. We gaan graag met je in gesprek. 


