Vacature gemeentelijke, pragmatische privacy adviseur
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van detachering vanuit een gemeentelijke organisatie voor de
periode van 6 maanden tot maximaal 31 december 2021. De omvang is ongeveer 16 uur per week.
De startdatum wordt in overleg bepaald. Standplaats: (indien weer mogelijk) Den Haag.

Over VNG Realisatie
In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten.
Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen
van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate
om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun
gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het
informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de
gemeentelijke uitvoering.

Over de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)
De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is onderdeel van VNG Realisatie 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).

Doel van de opdracht
We zoeken een pragmatische privacy adviseur, die een enthousiaste bijdrage wil leveren aan de IBD
dienstverlening voor de gemeentelijke PO/FG. We zoeken een adviseur die vanuit zijn/haar gemeentelijke
ervaring als een kritisch klankbord kan fungeren voor de dienstverlening vanuit de IBD. De privacy adviseur is
verantwoordelijk voor enkele strategische/tactische/operationele werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur
adviseert gemeenten, en draagt bij aan kennisproducten en bijeenkomsten vanuit de IBD. Bij de IBD werkten
we eerder ook al met een CISO-stoel, lees voor een beeld van deze rol het blog van CISO Geert van Uijthoven:
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/blog/blog-ervaringen-bij-de-ibd/

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden







Draagt vanuit de ervaring met de gemeentelijke praktijk en de kennis van de gemeentelijke processen bij
aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische, tactische en operationele advies- en
kennisproducten om de doelgroep te ondersteunen;
Draagt vanuit gemeentelijke kennis en ervaring bij aan de beantwoording van specifieke privacyvragen en
modereert het VNG AVG-forum;
Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar relevante producten en
dienstverlening voor gemeenten. Zoals bijvoorbeeld het opstellen of bijwerken van (bestaande) generieke
advies- en kennisproducten;
Draagt enerzijds bij aan het verhogen van privacykennis bij gemeenten middels het spreken op
bijeenkomsten en het geven van praktische workshops / (be)spreekuren op het gebied van privacy en de
AVG en anderzijds door het faciliteren van het delen van de privacy expertise onderling tussen
gemeenten.
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Kennis- en ervaringsvereisten










HBO / WO werk- en denkniveau;
CIPP/E of CIPM certificering of vergelijkbaar is een pré;
Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging is een pré.
Ervaring met de gemeentelijke praktijk en van daaruit in staat om tot werkbare, pragmatische oplossingen
en/of producten te komen;
Aantoonbaar werkervaring, minimaal 2 jaar in de rol van functionaris gegevensbescherming (FG) en/of
privacy officer, bij voorkeur binnen de (decentrale) overheid;
Aantoonbaar ervaring (minimaal 2 jaar) met het uitvoeren van DPIA’s, adviseren van organisaties bij het
implementeren van de AVG en het ondersteunen van de implementatie door het beschrijven van beleid,
processen en procedures;
Is op de hoogte van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van privacy;
Enige ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops en het verzorgen van presentaties.

Houdingaspecten









Klantgericht
Dienstverlenend
Pragmatisch
Omgevingsbewust
Analytisch sterk (probleemanalyse)
Pro-actief
Doorzettingsvermogen
Overtuigingskracht

Vergoeding en meer informatie
De adviseur zal tijdelijk worden gedetacheerd vanuit de gemeentelijke organisatie bij VNG Realisatie en zal
werkzaamheden verrichten bij de IBD. De detacheringsvergoeding is gebaseerd op de salarisvergoeding en/of
een uurvergoeding o.b.v. de corresponderende schaal.

Reageren?
U kunt uw belangstelling kenbaar maken uiterlijk 14 mei 2021, door uw motivatie op te sturen aan
Nausikaä Efstratiades (Hoofd IBD), via nausikaa.efstratiades@vng.nl
Vragen kunt u stellen door te bellen met de IBD: 070 204 55 11.
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