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Vacature 
 

Functie 

 

Senior beheerder informatiestandaarden Omgevingswet (m/v) 

Uren Gemiddeld 32-36 uur per week 

Dienstverband 

Startdatum 

Detachering  

Zo spoedig mogelijk 

 

 

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

dagelijks aan werken. Wij realiseren afspraken die geo-informatie van de publieke sector breed 

toegankelijk maken, ontwikkelen en beheren de standaarden die nodig zijn voor digitale 

samenwerking en wij helpen de overheid geo-informatie beter te benutten.  

 

Geonovum is een dynamische organisatie van experts op het gebied van geo-standaardisatie. Onze experts zijn 

inhoudelijk gedreven en resultaat gericht. Ons werk speelt zich af in een breed inhoudelijk en maatschappelijk 

relevant netwerk. Als organisatie bieden wij ruimte voor een goede balans tussen werk en privéleven en 

stimuleren we persoonlijke ontwikkeling.  

 

Om ons team van experts op het gebied van geo-standaarden te versterken, zijn wij op zoek naar een 

 

Senior beheerder van de  

informatiestandaarden Omgevingswet  

32-36 u/wk  
 

 

De nieuwe Omgevingswet biedt, naast meer samenhang van ruimtelijk beleid en snellere procedures, ook 

nieuwe mogelijkheden qua digitalisering. De basis voor een goede leefomgeving zijn goede gegevens. Zo 

kunnen initiatiefnemers en belanghebbenden sneller zien welke regels er op een bepaalde plek gelden. Om dit 

te bereiken, realiseert de overheid het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Het digitaal stelsel maakt de 

uitwisseling van omgevingsdocumenten mogelijk. Daarbij spelen diverse standaarden een rol. Geonovum 

beheert de standaarden die betrekking hebben op het digitaal goed overbrengen en presenteren van de inhoud 

van besluiten: de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPODs). Het ontwikkelen en beheren van 

de standaarden kan niet zonder begrip hoe deze instrumenten zullen werken in de praktijk. Als beheerder heb 

je dus oog voor die praktijk. 

 

Geonovum heeft een dynamisch DevOps team ingericht, waarin informatiemodelleurs, informatie-analisten, 

architecten, materiedeskundigen, juristen en XML-experts werkzaam zijn. Het team werkt langs de lijnen van 

Scaled Agile Framework (SAFe) en het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS). Je maakt 

onderdeel uit van dit DevOps team. Het team is, net als het bredere DSO programma,  in transitie van een 

ontwikkel- naar een beheerorganisatie. Dit vraagt van de beheerder dat die enerzijds stevig in de schoenen 

staat en anderzijds voldoende flexibel is om mee te kunnen gaan met ontwikkelingen. Je bewaakt dat de 

standaarden in de keten en in software goed toepasbaar zijn en blijven. Je werkt mee aan ontwikkelingen die 

nodig zijn om het stelsel te laten werken. Samen met het team werk je ook aan kennisoverdracht over het 

toepassen van de standaarden in de praktijk. Als beheerder heb je oog voor afnemers van de standaarden: je 

weet wanneer de standaarden het werkproces ondersteunen en wanneer er problemen zijn. Je bent de 

kwaliteitsbewaker van de standaard en je bent in staat beheerprocessen in een complexe en dynamische 

omgeving te professionaliseren, te bewaken én te verbeteren.  
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Een deel van je werk bestaat uit het behandelen en terugkoppelen van vragen, meldingen en 

wijzigingsverzoeken die binnenkomen bij de helpdesk. Je geeft uitleg aan softwareleveranciers en bevoegde 

gezagen over de (werking van de) standaard en onderhoudt de toelichtende documentatie. Verder onderhoud 

je contacten met de helpdesks van KOOP, RWS, Kadaster en van meldingencoördinatie bij het TBO. Een ander 

deel van je werk bestaat uit het constructief en pro-actief meedenken over wijzigingsvoorstellen. 

 

Wie wij zoeken  

Wij zoeken een beheerder die kennis van beheerprocessen heeft en pro-actief kan handelen. Je onderhoudt 

contacten met de afnemers van de standaard en vangt daarbij signalen op over de (evt. te verbeteren) 

toepassing van de standaard. Samen met de andere (senior) beheerder(s) bedenk je mogelijke oplossingen 

voor het werken met de standaarden en toetst die oplossingen bij afnemers en softwareleveranciers. Je werkt 

volgens afgesproken beheerprocedures en ontwikkelt procedures door voor het efficiënt beheer van de 

standaarden.  

 

Je brengt degelijke kennis van beheerprocessen in een complexe en dynamische omgeving mee. Binnen 

Geonovum maak je deel uit van het DevOps gedreven team standaarden Omgevingswet.  

 

Opleiding, kennis en ervaring  

▪ Minimaal HBO werk- en denkniveau; kennis en ervaring met beheerprocessen, helpdesksystemen, 

JIRA. Kennis en ervaring van ITIL, ASL, Agile Delivery is een pré.  

▪ Ervaring met standaardisatie en/of informatiekundige werkzaamheden.  

▪ Affiniteit met geo-informatie en Omgevingswet is een pré.  

 

Competenties en vaardigheden 

▪ Analytisch, resultaatgericht, klantgericht,  kunnen plannen en organiseren, communicatief en digitaal 

vaardig 

▪ Pro-actieve en open houding 

 

 

Wat biedt Geonovum  

▪ Salarisindicatie: op basis van kennis en ervaring bieden wij een detacheringsvergoeding van maximaal 

€ 5.039,00 (schaal 11 CAO Rijk). 

▪ Goede arbeidsvoorwaarden: woon/werk regeling, mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke 

ontwikkeling 

▪ Flexibele werktijden en een gezonde balans tussen werk en privéleven, persoonlijke ontwikkeling en de 

mogelijkheid tot thuiswerken 

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

 

Neem voor meer informatie over de inhoud van deze functie contact op met Sandra van Wijngaarden, tel. 06 

13640726. 

 

Direct solliciteren? Stuur een brief met motivatie en CV aan Sandra van Wijngaarden, MT-lid, (p) Postbus 508, 

3800 AM Amersfoort (e) info@geonovum.nl. We gaan graag met je in gesprek! 

 

 

 

 


