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.

Privacy Officer VNG Realisatie en Privacy Adviseur (IBD)
(36 uur)
Wat ga je doen?
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 over (voorgenomen) verwerkingen van persoonsgegevens.
(mede) ontwikkelen, bijhouden en uitvoeren van privacy beleid en relevante procedures (o.a.
datalekken en AVG-verzoeken)
Begeleiden en ondersteunen bij privacyonderwerpen zoals DPIA’s, het verwerkingsregister en
verwerkersovereenkomsten
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);
Het organiseren van webinars/ bijeenkomsten over actuele privacy-onderwerpen;
Faciliteren van gemeentelijke samenwerking door gemeenten;
Signaleren knelpunten binnen gemeenten;
Het adviseren en ondersteunen van enerzijds programma’s/projecten van VNG en anderzijds
adviseren van ketenpartners waar gemeentelijke belangen aan de orde zijn.
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Wat neem 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;
Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging of interesse daarin is
een pré

Voldoe jij niet aan het aantal ervaringsjaren, maar voldoe jij wel aan de opleidingsachtergrond en
heb jij de ambitie om deze rol te gaan vervullen en daarin te groeien? Solliciteer! Wij willen je graag
spreken en samen bekijken of je met een leer- en ontwikkeltraject deze rol in volle omvang kunt
gaan uitoefenen.
Competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyseren
Bestuurssensitiviteit
Creativiteit
Klantgerichtheid
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Plannen en organiseren

Wat bieden wij?
• Je krijgt een contract voor 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed
functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden.
• Jouw salaris bedraagt maximaal € 5039,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek
(BBRA-schaal 11). Daarnaast is de inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring
met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal en een ontwikkeltraject.
• Je krijgt een individueel keuze (IKB) budget. Dit budget bedraagt in totaal 16,3% van jouw
salaris en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%;
• Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de
Rijksoverheid.
• Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie.
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Jouw team?
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.
Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?
Dé organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt: dat is de VNG.
Ons doel? De lokale overheid versterken, zodat onze 352 leden hun inwoners optimaal kunnen
bedienen. VNG Realisatie, een van onze VNG Bedrijven, werkt samen met gemeenten aan het
realiseren van werkende gemeenschappelijke oplossingen op relevante vraagstukken en opgaven.
Bij VNG Realisatie werken ruim driehonderd mensen met een groot hart voor de publieke zaak. In
een dynamische omgeving: actuele ontwikkelingen hebben vaak direct effect op gemeenten. Een
kwart van de medewerkers is in vaste dienst; de rest maakt deel uit van onze flexibele schil. Daar
merk je overigens weinig van; we betrekken iedereen, ingehuurd of niet, overal bij en de lijnen zijn
kort.
Wij zijn trots op de bevlogenheid en betrokkenheid van onze collega’s. Onze collega’s waarderen
de VNG ook als werkgever. We werden beloond met twee sterren en het Beste Werkgevers
Keurmerk 2019-2020 (Effectory en Intermediair). Als trotspunten kwamen uit het onderzoek naar
voren: dienstbaarheid, samenwerking, eigenaarschap, verbinden en de maatschappelijke
meerwaarde!
Wat biedt het werken bij VNG Realisatie jou?
We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen.
Je geeft namelijk zelf sturing aan je eigen carrière. VNG Realisatie ondersteunt je daarin met de
benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom. We geven je een grote mate van
zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. Daar tegenover staat dat
je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant
bent over je aanpak en resultaten.
Goed om te weten:
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Nausikaa Efstratiades, Hoofd van de IBD
of een van de privacy adviseurs te bereiken via 070 – 204 55 11.
Wil je solliciteren, mail dan je persoonlijke motivatie en cv uiterlijk 22 augustus onder vermelding
van vacaturenummer 21.01 naar peno.realisatie@vng.nl.
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Voor meer informatie over het sollicitatieproces, kun je terecht bij Team HR van VNG Realisatie. Zij
zijn bereikbaar via telefoonnummer 06 – 3984 1413. Gedurende de periode van 2 augustus tot en
met 17 augustus zijn zij bereikbaar via het telefoonnummer 06 – 1379 2157.
De VNG hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende
perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven
van de VNG, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten.
Kandidaten die hieraan bijdragen nodigen wij van harte uit om te solliciteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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