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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 
ondersteunende diensten, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, door de VRGZ voor de GGD worden 
uitgevoerd. 
 

We zijn gezamenlijk per direct op zoek naar een 
 

Functionaris gegevensbescherming  
36 uur 

 
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. Je legt verantwoording af aan de gezamenlijke directie, bestaande 
uit de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD en de directeur van de VRGZ. Je wordt hiërarchisch 
aangestuurd door de directeur van de VRGZ. Je krijgt een rol in het gezamenlijke ICT regieteam. Naast jou is dit 
team samengesteld uit de informatiemanagers van de GGD en de VRGZ en de servicemanager ICT.  

 
Wat ga je doen? 
 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 Toezien op de uitvoering en toepassing van het gezamenlijke GGD/VRGZ- beleid over de bescherming van 

persoonsgegevens met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 Samen met de informatiemanagers GGD en VRGZ ontwikkelen, toepassen en evalueren van het 

informatiebeveiligingsbeleid, inclusief het behalen van de NEN7510 normering. 
 Gevraagd en ongevraagd adviseren over privacy-aangelegenheden bij de ontwikkeling van beleid en 

systemen. 
 Bijhouden van een register van verwerkingen van persoonsgegevens. 
 Leidinggeven aan het responsteam, volgens het Protocol Respons Datalekken. 
 Bij meldingen de directie als onafhankelijk functionaris adviseren. 
 Adviseren over interne regelingen, onderzoeksvoorstellen en nieuw/gewijzigd beleid waar 

persoonsgegevensverwerking in voorkomt. 
 Adviseren over technologie en beveiliging (privacy by design). 
 Voeren van overleg en afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

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

Wat breng je mee? 
 Een WO-werk- en denkniveau. 
 Kennis van en affiniteit met de GGD- en VRGZ-processen, de AVG, data protection, ict-recht en NEN 7510 

(en bereid hierin een opleiding te volgen). 
 Zelfstandig werken vanuit een klantgerichte houding en waar nodig in teamverband. 

 Onafhankelijk werken. 
 Strategisch kunnen adviseren en een visie kunnen ontwikkelen en uitdragen. 
 Tact en analytisch denkvermogen, proactief werken en vaardigheid in het toegankelijk maken van informatie 

(mondeling, schriftelijk) voor diverse doelgroepen. 
 Resultaatgerichtheid en daarbij onderhandelingsvaardig en overtuigend. 
 Integriteit en om kunnen gaan met geheimhoudingsplicht bij meldingen en klachten over datalekken. 
 

 
Wat bieden wij jou? 
Het gaat om een aanstelling van 
één jaar in dienst van de VRGZ. Bij 
goed functioneren is het mogelijk 
een vaste aanstelling te krijgen. 
Het salaris is minimaal € 3963,- en 
maximaal  € 5.438,- afhankelijk 
van opleiding en relevante 
werkervaring en bij een volledig 

dienstverband van 36 uur per week 
volgens schaal 12 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren. 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
CAR-UWO.  
 

Bijzonderheden 
Deze vacature wordt tegelijkertijd 
intern en extern opengesteld. We 
gaan eerst met de interne kandidaten 
in gesprek. 
De eerste sollicitatiegesprekken 
vinden plaats op 21 november,  
de tweede ronde staat gepland op  
7 december. 

 

 

Nieuwsgierig? 
Voor meer  informatie  
kun je contact opnemen met 
Sebastiaan Stevens informatiemanager 
GGD  
088-144 71 44  
Geïnteresseerd? 
Wij ontvangen je motivatie en cv graag 
uiterlijk 12 november 2017 

Mail je reactie naar 
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 42-17 en je naam  

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