VNG Realisatie zoekt een Privacy Officer VNG Realisatie en Privacy Adviseur
(IBD)
Den Haag, 36 uur per week
Vacaturenummer 21.01
Het sociaal domein. De energie- en klimaattransitie. ICT-opgaven. Thema’s die vragen om een
slimme aanpak van gemeenten. Bij de VNG in Den Haag zorgen we voor gemeenschappelijke
oplossingen voor alle 352 gemeenten in Nederland.
Interessante uitdagingen? Bij ons vind je ze volop! De VNG is een vereniging en netwerkverband
van 352 grote en kleine gemeenten, evenzoveel burgemeesters, ruim 1.000 wethouders en nog
veel meer ambtenaren. Die werken samen in koepels, regionetwerken, vakgroepen en
verenigingen. Kortom: we bewegen ons in een complex netwerk van partners.
De organisatie bestaat uit het VNG-Bureau en enkele bedrijven. VNG Realisatie is één van die
bedrijven. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de
informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke
organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie
gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het
gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening
voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een
volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V.
Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie
hebben beide geen winstoogmerk.
Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid bij de omgang met persoonsgegevens. Privacy
is een omvangrijk en complex vraagstuk. Dit komt onder andere door de decentralisatie van
overheidstaken naar gemeenten, de gegevensuitwisseling met (keten)partners, de technische
mogelijkheden en veranderende wetgeving. Privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie. Kom
jij ons team versterken door het ondersteunen van gemeen om privacy te borgen in de eigen
organisatie en hen te helpen met het maken van afspraken met hun partners.
De informatiebeveiligingsdienst (IBD) is onderdeel van de VNG en ondersteunt de Nederlandse
gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. Op het gebied van privacy richt de IBD
zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij de IBD werken verschillende mensen: incident-handlers op de CERT,
informatiebeveiligingsadviseurs, privacyadviseurs, de woordvoerder, ondersteuners, de
teamcoördinator en het hoofd van de IBD. Het team is hecht en de leden van het team vullen elkaar
aan. Wat we delen is onze interesse voor informatiebeveiliging en privacy en de betrokkenheid bij
onze doelgroep. Benieuwd naar het team, klik hier.
Dit ga je doen

VNG Realisatie

Deze functie is tweeledig. Voor een deel van je uren vervul je de rol van Privacy Officer (PO) voor
VNG Realisatie. Voor het andere deel vervul je de rol van privacy adviseur binnen het
Kenniscentrum Privacy (nu ondergebracht bij de IBD).
Vanuit de PO rol ben je het aanspreekpunt vanuit VNG realisatie voor de Functionaris
Gegevensbescherming (FG). Je ondersteunt de FG en adviseert VNG Realisatie over de
toepassing naar de eisen van de AVG. Er is besloten om een niet-verplichte FG aan te stellen,
mede omdat de VNG een voorbeeldfunctie heeft richting alle gemeenten. Taken voor deze PO rol
zijn:
• Advisering naar management, proces eigenaren en medewerkers over (voorgenomen)
verwerkingen van persoonsgegevens om te voldoen aan de AVG.
• (mede) ontwikkelen, bijhouden en uitvoeren van privacy beleidsstukken en relevante
procedures (o.a. datalekken en AVG-verzoeken)
• Bijdragen aan privacybewustwording
• Aanspreekpunt voor medewerkers m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens
• Begeleiden en ondersteunen van proceseigenaren bij privacy onderwerpen zoals DPIA’s, het
verwerkingsregister en verwerkersovereenkomsten
• Raadgever en sparringspartner voor andere interne PO’s en de FG
Vanuit je privacy adviseursrol bij de IBD werk je mee aan de ondersteuningsopgave van de IBD op
privacyvlak die bestaat uit het bevorderen van samenwerking en bundeling van kennis en expertise
van gemeenten (Samen Organiseren) en belangenbehartiging van gemeenten (richting o.a.
ministerie, leveranciers, ketenpartners of Autoriteit Persoonsgegevens). Dit alles met als doel
gemeenten handelingsperspectief te bieden op het vlak van gegevensbescherming.
Werkzaamheden zijn onder meer:
• Samen met gemeenten ontwikkelen en realiseren van integrale strategische-, tactische- en
operationele advies- en kennisproducten (bijv. DPIAs) op het gebied van privacy en
aanverwante wet- en regelgeving;
• Het organiseren van webinars/ bijeenkomsten over actuele privacy-onderwerpen;
• Faciliteren van gemeentelijke samenwerking door gemeenten (bijv. via het VNG-privacyforum);
• Signaleren knelpunten binnen gemeenten (bijv. door het (digitaal) bijwonen van vergaderingen
van FG-collectieven);
• Het adviseren en ondersteunen van enerzijds programma’s/projecten van VNG op het gebied
van privacy (bv. bij introductie nieuwe relevante wetgeving) en anderzijds adviseren van
ketenpartners waar gemeentelijke belangen aan de orde zijn.
Dit breng je mee
• Minimaal afgeronde HBO- opleiding. Afgestudeerd zijn op privacyrecht is een pré (bijvoorbeeld:
IT recht, cybersecurity)
• Aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in een privacygerelateerde functie;
• Aantoonbaar ervaring binnen het gemeentelijk domein;
• Aantoonbaar ervaring met het opstellen van ondersteuningsproducten en risico analyses (bijv.
DPIA is een pré);
• Ervaring met het organiseren en geven van (online) presentaties en/of workshops voor
gemeenten;
• Ervaring als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer in een gemeente is een pré;
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•

Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging of interesse daarin is een pré

Competenties
•
•
•
•
•
•

Resultaatgerichtheid
Klantgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Integriteit
Zelfontwikkeling

Ons aanbod
Wij bieden een contract voor 36 uur per week met de mogelijkheid om wekelijks (maximaal 4)
compensatie-uren op te bouwen (in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast
dienstverband), goede secundaire arbeidsvoorwaarden (wij volgen grotendeels de cao van het Rijk)
en een maximum bruto salaris van € 5039,00 per maand (maximum van schaal 11 BBRA). Je krijgt
daarbij in de vorm van een Individueel Keuzebudget 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.
Nadere informatie of direct solliciteren
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze vacature vragen hebt. Als er vragen zijn
over de functie privacy officer, neem dan contact op met Marthe Velvis. Zij is bereikbaar op 06 – 39
18 25 74 of via marthe.velvis@vng.nl. Als er vragen zijn over de functie privacy adviseur, neem dan
contact op met Gerard Heimans. Hij is bereikbaar op 06 – 53 97 25 16 of via
gerard.heimans@vng.nl.
Als je wilt solliciteren op deze vacature stuur dan je sollicitatiebrief of, als je dat prettig vindt, een
filmpje met je CV naar: peno.realisatie@vng.nl met het vacaturenummer 21.01. Dit kan tot en met
12 mei voor 12:00 uur.
Goed om te weten
• Gezien de huidige omstandigheden ziet de sollicitatieprocedure er mogelijk anders uit. Wij
volgen de richtlijnen van het RIVM.
• Wij willen er zijn voor alle gemeenten van Nederland en geloven dat we dit pas echt goed
kunnen als we een reële afspiegeling vormen van de beroepsbevolking. Door verschillende
achtergronden, perspectieven en inzichten toe te voegen aan onze organisatie, versterken
wij onze denkkracht én ons werk voor de samenleving. Kandidaten die hieraan kunnen
bijdragen, nodigen wij van harte uit te reageren.
• Wij doen onze werving graag zelf. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we
daarom niet op prijs.
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