
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
GGD Gelderland Zuid en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken samen aan de gezondheid en veiligheid van de 
inwoners in de regio Gelderland Zuid. Het zijn twee zelfstandige organisaties waarbij een groot deel van de 
bedrijfsvoeringstaken door de VRGZ voor de GGD worden uitgevoerd. 
 
Gezamenlijk zijn we per direct op zoek naar een 

 

Functionaris gegevensbescherming / jurist GGD 
HR21: Adviseur III 

36 uur per week 
 
Je komt in dienst van de VRGZ maar werkt voor beide organisaties. Je krijgt een onafhankelijke positie om je 
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. In je rol van functionaris gegevensbescherming (FG) leg je verantwoording af 
aan de gezamenlijke directie, bestaande uit de directeur publieke gezondheid (DPG) van de GGD en de directeur 
crisisbeheersing van de VRGZ. Als jurist doe je dit bij de DPG.  
 

Wat ga je doen? 
 

Vanuit een solistische positie, met natuurlijk een in- en extern netwerk, ga je aan de slag met het volgende: 
 
Functionaris gegevensbescherming (ongeveer 16 uur per week): 

 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van de uitvoering van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en andere privacy-aangelegenheden binnen de VRGZ en de GGD en daarover 
onafhankelijk adviseren aan de directie. 

 Toezien op de uitvoering en toepassing van het gezamenlijke GGD/VRGZ-beleid over de bescherming van 
persoonsgegevens. 

 Samen met de informatiemanagers GGD en VRGZ ontwikkelen, toepassen en evalueren van het 
informatiebeveiligingsbeleid, inclusief het behalen van de NEN7510-normering. 

 Opzetten en bijhouden van een register verwerking persoonsgegevens en in behandeling nemen van meldingen 
datalekken. 

 Adviseren over technologie en beveiliging (‘privacy by design’). 

 Stimuleren van het bewustzijn van medewerkers met betrekking tot privacywet- en regelgeving. 
 

Jurist GGD (ongeveer 20 uur per week): 

 Vraagbaak voor alle juridische aangelegenheden binnen de GGD, met uitzondering van arbeidsrecht. 
Zwaartepunt zal onder andere liggen op het werkgebied van de afdeling Veilig Thuis (jeugdrecht) en WMO-
toezicht (bestuursrecht); 

 Verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de gemeenschappelijke regeling GGD en 
mandaatbesluiten. 

 
 

Wat breng je mee? 
 

 Aantoonbare kennis en ervaring van en met de AVG. Onder andere blijkend uit gevolgde (uitgebreide) opleiding; 

 Afgeronde academische opleiding rechten. 

 Kennis van gezondheidsrecht (WGBO) en bestuursrecht (WMO toezicht) en het vermogen makkelijk te 
schakelen tussen de verschillende rechtsgebieden. 

 Kennis van en ervaring met Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). 

 Kennis van en ervaring met klachtafhandeling (Wkkgz). 

 Een positieve, zelfstandige en proactieve werkhouding met een klantgerichte blik. 

 Analytisch denkvermogen, overtuigingskracht en vaardigheid in het toegankelijk maken van informatie 
(mondeling, schriftelijk) voor diverse doelgroepen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Wat bieden we jou?  
 

 Een mooie interessante uitdaging 
voor een bruto maandsalaris van 
maximaal € 5.017,-  volgens schaal 
11 van de Salaristabel gemeente-
ambtenaren, bij een aanstelling van 
36 uur.  

 

 Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget 
van circa 17% van je bruto jaarloon 
dat je o.a. kunt inzetten voor verlof, 
geld of studie. 

 

 Een tijdelijke aanstelling van een jaar. 
Bij goed functioneren volgt een vaste 
aanstelling. 

 

Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en 
extern geplaatst. 
 
Je bent bereid een taak of rol in de 
crisisorganisatie te vervullen. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure. 
 
Bij aanstelling vragen wij je een Verklaring 
Omtrent Gedrag aan te leveren. 
 

 

Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Peter Kramer, manager bedrijfsvoering 
06-30088241 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 27 oktober 2019 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 

 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 51-19 en je naam 

www.vrgz.nl  |   www.ggdgelderlandzuid.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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