
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met 
oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die woont, 
werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bijdragen aan een veilige leefomgeving. Wij 
worden gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.  
 
De sector Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Financiën & Control, Vastgoed & Facility, HRM en Informatie-
voorziening. Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen van zowel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid als van 
GGD Gelderland-Zuid.  
 
De afdeling Informatievoorziening is op zoek naar een enthousiaste en kundige 

 

 
Informatieadviseur / Kwartiermaker digitalisering 

HR21-functie: Medewerker gegevens I 

36 uur per week 
 
 
 

Wat ga je doen? 
 
Wij zoeken een informatieadviseur gericht op het vakgebied Informatiebeheer. Wij werken als organisatie steeds meer 
digitaal en ook steeds meer op afstand. Goed informatiebeheer is hierin cruciaal; we willen hierin de komende jaren ook 
grote stappen gaan maken. Jij helpt ons aan deze ontwikkeling vorm te geven, hiervoor draagvlak te creëren en zorgt 
ervoor dat wij blijvend voldoen aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van Informatiebeheer.  
 
Als informatieadviseur…. 

• adviseer je directie, management en teamleiders over relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die 
betekenis hebben voor onze ambities op het vakgebied van Informatiebeheer.  

• pak je relevante vraagstukken op als trekker/coördinator. En ben je  in deze rol verantwoordelijk voor het 
verzamelen van informatie vanuit diverse gezichtsvelden, waaronder die van de klant.  

• vertegenwoordig, adviseer en ondersteun je de organisatie bij het ontwikkelen en onderhouden van de contacten 
met externe partijen. 

• neem je deel aan het Informatieoverleg van de afdeling Informatievoorziening.  Hierin bespreek en analyseer je 
samen met je collega's relevante ontwikkelingen en de impact hiervan op de organisaties. Hierover breng je 
advies uit.  
 

Als kwartiermaker digitalisering… 

• ben je samen met de afdelingsmanager Informatievoorziening en de teamleider DIV verantwoordelijk voor en de 
aanjager van ‘digitalisering’ in en van de organisatie. 

• ben je (mede)verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van adviesstukken aan management en 
directie.  

• ben je nauw betrokken in de ontwikkeling van het team DIV die de transitie maakt van traditioneel archiefbeheer 
naar modern informatiebeheer. 

• ben je verantwoordelijk voor het behalen van resultaten op het gebied van digitalisering. Deze resultaten stellen 
we samen vast.  

• ben je betrokken bij de gesprekken met de Archiefinspectie. 

• analyseer je werkprocessen en ondersteun je de opdrachtgevers bij het formuleren van informatiebehoeften en 
bij het interpreteren van rapportages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Wat breng je mee? 
 
Je hebt… 

• minimaal aantoonbaar hbo- werk en denkniveau. 

• ruime kennis van en ervaring met vraagstukken op het vakgebied van Informatiebeheer. 

• kennis van relevante wet- en regelgeving als de Archiefwet en de Wet open overheid (Woo).  

• kennis en ervaring met het werken met een zaaksysteem, waarbij ervaring met Decos JOIN een pre is. 
 

 
Daarnaast ben je…  

• in staat om goed informatiebeheer te verbinden aan de kansen/winsten voor de gebruiker en weet je deze goed 
over te brengen. 

• in staat om zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau in verbinding te komen en blijven met collega’s. 

• in staat om bedrijfsprocessen te overzien en hierin kansen voor digitalisering te benoemen en te  benutten. 
 

En beschik je over… 

• passie en enthousiasme voor het vakgebied. 

• goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.  

• organisatiebewustzijn. 

• overtuigingskracht. 
 
Je handelt bovendien vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’. 

 
 
Wat bieden we jou? 
 
Een mooie en interessante uitdaging 
voor een bruto maandsalaris van 
maximaal € 4.494,- volgens schaal 10 
van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren, bij een 
aanstelling van 36 uur. 
 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget van 
circa 17% van je bruto jaarloon dat je 
kunt inzetten voor o.a. verlof, geld of 
studie. 
 

Het betreft een tijdelijke aanstelling 
van 2 jaar.  
 

 

 
Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en 
extern geplaatst. We gaan eerst met de 
interne kandidaten in gesprek.  
 
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 (VOG) aan te leveren. 
 
 

 
Nieuwsgierig? 
 
Neem gerust contact op met  
Erwin van den Heuvel 
afdelingsmanager Informatievoorziening 
06 239 610 45 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 13 februari 2022 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 

 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 13-22 en je naam 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
 

mailto:pzsollicitatie@vrgz.nl

