
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

 

FUNCTIONARIS 

GEGEVENSBESCHERMING 

De functionaris gegevensbescherming verricht zijn of haar werkzaamheden onder leiding van de 
directeur. Doelen van deze functie zijn: 

 het creëren van bewustwording onder medewerkers over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacy aangelegenheden 

 Het voldoen van Baanbrekers aan de regels en richtlijnen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 

Deze medewerker heeft een onafhankelijke rol en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over 
informatieveiligheid. Hij of zij opereert als het geweten van de organisatie met betrekking tot 
privacyaspecten. 
 
Resultaatgebieden van de functionaris gegevensbescherming: 

 Het informeren, voorlichten en adviseren van de directie/bestuur, management en 
medewerkers over de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving op het gebied 
van verwerking en bescherming van persoonsgegevens. 

 Het doen van voorstellen voor beleid en waar nodig het opstellen van gedragscodes voor het 
onder controle hebben en houden van privacy-risico’s binnen de organisatie. 

 Het toezicht houden op de naleving van de AVG. 

 Het adviseren over Privacy Impact Assessments (PIA) en het toezien op de uitvoering 
daarvan. 

 Het aanspreekpunt zijn voor betrokkenen voor alle zaken die verband houden met de 
verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten. 

 Het inventariseren van gegevensverwerkingen. 

 Het bijhouden van een openbaar register van (niet van melding vrijgestelde) 
gegevensverwerkingen. 

 Het afhandelen van klachten over het gebruik van persoonsgegevens. 

 Het ontwerpen en initiëren van het toezichtinstrumentarium op basis van wet en (interne) 
regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. 

 Het optreden als intermediair richting de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
  



 

 

> WIJ VRAGEN: 

De functionaris gegevensbescherming die wij zoeken: 

 heeft een ruim hbo of academisch werk- en denkniveau met een juridische achtergrond; 

 heeft kennis van (en houdt deze kennis up-to-date): 
o relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van 

persoonsgegevens;  
o governance en compliance; 
o informatie- en communicatietechnologie; 
o informatieveiligheid; 
o Privacy Impact Assessment (PIA); 
o audits; 
o integriteit en ethiek op het gebied van privacy vraagstukken; 

 kan schakelen tussen de verschillende kennisgebieden (multidisciplinair en onder meer 
juridische en ICT-relevante zaken); 

 is omgevingsbewust, standvastig, integer, onafhankelijk en creatief. 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie die midden in de 
samenleving staat. 

 Deze functie moet nog worden ingedeeld. Salarisindicatie: maximaal 4.859 euro bruto per 
maand (schaal 11) bij een volledige werkweek.  

 Het betreft een dienstverband van achttien uur per week voor één jaar. Hierna vindt een 
evaluatie plaats. Afhankelijk hiervan kan het dienstverband worden verlengd.  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Conny Kleijssen, 0416 67 15 86, connykleijssen@baanbrekers.org of naar 
Angeline Grootswagers, 0416 67 10 00, angelinegrootswagers@baanbrekers.org.   
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 28 september a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld het vacaturenummer: 18-12. 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgevraagd.  

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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