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Data Governance Officer 

 
Onze opdrachtgever TVM is een gespecialiseerde verzekeraar voor logistiek en transport over weg 
en water, met een coöperatieve grondslag. TVM is leidend in haar thuismarkt en wordt herkend en 
gewaardeerd als innovatieve partner. Door samen te werken met stakeholders behoren hun klanten 
tot de veiligste vervoerders van Europa. 
TVM wil zich ontwikkelen tot ‘full service- transportverzekeraar’ waar de aanvullende diensten 
‘kennismakelaar’ en ‘dataspecialist’ onderdeel van uitmaken. Hiermee wil TVM zich onderscheiden 
van haar concurrenten. Processturing en klanten adviseren op basis van data is een belangrijk 
speerpunt in hun strategie. Randvoorwaardelijk hiervoor is de kwaliteit van de data.   
 
Om hier verder invulling aan te kunnen geven, zijn wij voor onze opdrachtgever TVM op zoek naar 

een Data Governance Officer (DGO). 
 

OVER TVM 
De transportsector is volop in beweging, de ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. TVM 
speelt daarin een sleutelrol als dé verzekeraar voor logistiek en transport, over weg en 
water. De missie van TVM; hun klanten ontzorgen op hun weg naar continuïteit en veiligheid met 
(innovatieve) producten en diensten. En TVM wil hen tot de veiligste vervoerders van Europa maken, 
want TVM staat voor transportveiligheid. Iedere dag opnieuw doen ze hun uiterste best om al hun 
ambitieuze doelstellingen waar te maken. TVM doet dat vanuit een bevlogen en warme 
werkomgeving. TVM zoekt mensen die initiatiefrijk zijn, beslissingen durven te nemen, gefocust zijn 
en resultaatgericht.  Hun kernwaarden zijn: betrokken, betrouwbaar, deskundig en ondernemend. 
 
De CTO organisatie van TVM bestaat uit zo’n 130 medewerkers en is opgebouwd uit 5 afdelingen: 
de CTO office, Business Design & Roadmap Management, Applicatie Ontwikkeling & Beheer, Data 
Management en Infrastructuur Ontwikkeling & Beheer. 
 
De DGO maakt deel uit van de afdeling Data Management. De afdeling bestaat uit 3 teams:  
Data Hub, Data Modellering en Business Intelligence. Jij bent onderdeel van de staf van deze afdeling 
en rapporteert aan de Manager Data Management. 
Je werkt nauw samen met de Manager Data Management, de data owners, data stewards, de Data 
Protection Officer, Information Security Officers en de verschillende (Biz)DevOps teams. Samen met 
andere specialisten ben jij de drijvende kracht in de professionaliseringsslag die TVM op dit moment 
maakt.   

 
FUNCTIE 
Als DGO ben je dé ambassadeur van het data gedreven werken binnen TVM en draag je het belang 
van data binnen de organisatie uit, zowel intern als extern. Je bent expert op het gebied van data en 
tilt het datamanagement van de organisatie naar een hoger niveau. Het hebben van een heldere 
visie op data is cruciaal, evenals het schakelen met diverse belanghebbenden en het inventariseren 
van de behoeften vanuit de afdelingen waar de primaire processen zijn belegd.  
Je bent vooral een bruggenbouwer en inspirator die acteert met geduld, begrip en sensitiviteit voor 
diverse belanghebbenden en met gevoel voor besluitvormingsprocessen, wettelijke grondslagen en 
politieke belangen.  
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Iemand die weet hoe je een grote organisatie in beweging krijgt richting een meer datagedreven 
organisatie. Maar ook iemand die weet hoe de datastrategie praktisch vertaald kan worden naar 
tactische en operationele activiteiten die bijdragen aan het oplossen van business vraagstukken. 
 
Als Data Governance Officer ben je voorzitter van de Data Council en verantwoordelijk voor de opzet 
en implementatie van data governance standaarden binnen TVM die gezamenlijk vastleggen op 
welke wijze data wordt beheerd. Om de data assets voor TVM te laten werken is het belangrijk dat jij 
actief adviseert en toeziet op het beheer hiervan. Denk hierbij aan het updaten van het huidige data 
governance beleid, het opzetten en verbeteren van kwaliteitsmanagement processen en het 
begeleiden van verbeteracties op data.  
In deze boeiende en veelzijdige functie komt jouw kennis van data governance en organisatorische 
vaardigheden samen. Je ziet toe op de realisatie van het beleid binnen heel TVM, waarbij je actief de 
samenwerking zoekt met collega’s. Naast de nodige technische kanten van data management, draait 
het bij deze rol juist vooral om de mensen die met de data werken. Rollen zijn gedefinieerd, maar 
worden nog niet door iedereen ingevuld. Jij begeleid daarom je collega’s in deze transitie door mee 
te doen en het praktisch te maken.  
 
Als DGO voer je o.a. de volgende werkzaamheden uit: 

• Je ontwikkelt de data governance en tilt het data management van de gehele organisatie 
naar een hoger niveau. Dit doe je volgens de methode van DAMA/DMBOK. 

• Je ontwikkelt beleid op het gebied van Data Management en komt met concrete 
verbetervoorstellen. 

• Je helpt data eigenaren, data stewards en data specialisten bij het in kaart brengen van het 
datalandschap, het identificeren van de kritische data elementen en het inrichten van de 
benodigde controls.  

• Je identificeert en specificeert de behoefte en hebt hierbij oog voor security en privacy 
aspecten. Je stuurt op tijdige rapportage en continue verbetering van de data kwaliteit.  

• Je initieert diverse initiatieven op datavlak, stuurt de prioriteitsstelling hierover en 
consolideert en rapporteert richting RvB en management. 

• Je geeft richting aan het team data specialisten voor wat betreft oplossingsrichtingen voor 
o.a. dataplatforms en tools. 

 
PROFIEL 
Wij zoeken een initiatiefrijke DGO die in staat is collega’s te enthousiasmeren.  
Daarnaast heb je:  

• HBO/WO werk- en denkniveau met minimaal een HBO diploma, ICT-gericht (bijv. 
Bedrijfskundige Informatica); 

• Kennis van DAMA/DMBOK, specifiek van de speerpunten Data Governance en Data 
Kwaliteit; 

• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie op het vlak van 
datamanagement en/of governance; 

• Ruime ervaring met advisering op tactisch niveau; 
• Aantoonbare ervaring met complexe verandertrajecten en de organisatie van informatie, 

datavoorziening en bedrijfsprocessen;  
• Kennis van (internationale) technologische ontwikkelingen en trends binnen 

datamanagement; 
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• Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement; 
• Basiskennis van data modellering; 
• Ervaring in de verzekeringsbranche is een pré; 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving (zoals AVG, Solvency, DNB guidance) is een pré. 

 
Verder beschik je over de volgende eigenschappen: 

• Analytisch vermogen; 

• Zelfstarter, pragmatisch, resultaatgericht; 

• Klantgericht en communicatief sterk, je kunt goed presenteren op diverse niveaus;   

• Teamspeler en organisator, je zoekt actief de samenwerking met collega’s; 

• Gevoel voor humor      . 
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
Je bent onderdeel van een enthousiast team met de ambitie om expertise en service ‘next level’ te 
bieden. TVM bied je een uitdagende en afwisselende functie waarin ruimte is voor jouw expertise en 
je kunt bouwen aan een professionele functie voor TVM. 
 
Verder biedt TVM: 

• Een marktconform salaris op basis van een 38-urige werkweek; 
• Een eindejaarsuitkering van 8,33% (= volledige 13e maand) en een vakantietoeslag van 8%; 
• 152 wettelijke verlofuren en 48 bovenwettelijke verlofuren (op basis van een 38-urige 

werkweek); 
• Een premievrij pensioen;  
• Een goede thuiswerkregeling;  
• Ruimschoots mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;  
• Een ruim aanbod op het gebied van opleidingen; 
• Mogelijkheden om te werken aan je vitaliteit door onder andere sporten met korting; 
• Lees hier voordelen van werken bij TVM.  

 
SOLLICITEREN EN PLANNING 

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 13 januari, via InterExcellent. 

• Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek met InterExcellent.  

• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij 
TVM die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 

• Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment 
kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, 
en Riëtte Coolen, Research Consultant, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.  
 

 

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie! 
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