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Functionaris Gegevensbescherming 

Een stevige, plezierige persoonlijkheid die vanuit inhoudsdeskundigheid in de complexiteit van 

verschillende belangen met creativiteit, flexibiliteit en overtuigingskracht mensen mee kan nemen 

zonder het gewenste resultaat uit het oog te verliezen 

 

 

Zuyderland is ontstaan uit de fusie op 1 januari 2015 tussen Orbis Medisch en Zorgconcern en Atrium 

Medisch Centrum. Zuyderland Medisch Centrum (ZMC) is onderdeel van het Zuyderland-concern. Het 

concern bestaat uit één ziekenhuis, gevestigd op vijf locaties, acht zorgcentra met een aantal 

buitenlocaties, twee hospices, (geriatrische) revalidatiezorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg én 

huishoudelijke hulp.  

 

Met in totaal ca. 400 medisch specialisten en ca. 

9.500 medewerkers is Zuyderland één van de 

grootste werkgevers in de regio. De omzet 

bedraagt ca. € 750 mio. Als topklinisch (STZ) 

ziekenhuis levert ZMC naast basiszorg excellente 

topzorg. Als ziekenhuis onderscheidt ZMC zich op 

het gebied van patiëntgericht wetenschappelijk 

onderzoek, topklinische zorg & opleiding. De 

driehoofdige Raad van Bestuur is als collectief 

verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de 

organisatie. Ieder van hen heeft een eigen 

aandachtsgebied. De Raad van Bestuur en het 

Bestuur Medische Staf geven gezamenlijk sturing 

aan de organisatie in de Bestuursraad. 

 

 

                                         

 

 

 

Ontwikkeling en strategie 

Inmiddels is de fusie al weer ruim vijf jaar een feit. De twee ziekenhuizen zijn geïntegreerd, de zorg is 

over de twee locaties Heerlen en Sittard opnieuw ingericht. De ondersteunende staf is volledig 

geïntegreerd en vrijwel alle vakgroepen binnen de medische staf zijn gefuseerd. Voor de besturing van 

de Cure organisatie is gekozen voor een RVE model (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) met duale 

aansturing (Bedrijfskundig Manager en een Medisch Manager) met integrale verantwoordelijkheid. Na 

een recente aanpassing in de structuur worden nu zes Zorg RVE’s en drie Capaciteiten RVE’s 

Alle locaties van Zuyderland        
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onderscheiden. Ook GGZ en revalidatie maken onderdeel uit van deze RVE structuur. Ondersteuning 

van de RVE’s vindt centraal op basis van accountmanagement plaats vanuit de stafdiensten (zie 

Organogram, bijlage I). De care tak van de organisatie bestaat naast regio’s met zorgcentra en hospices 

uit thuiszorg en huishoudelijke hulp. 

 

In 2018 is de ontwikkeling naar een volgende stap in gang gezet en is de strategie herijkt. Belangrijke 

aanleiding en uitgangspunt voor deze herijking is de veranderende, huidige context van de zorg met 

zijn vele uitdagingen. Daarin is evident dat de vraag naar kwalitatief hoogwaardige en gespecialiseerde 

zorg toeneemt en patiënten hogere eisen stellen aan zorgaanbieders (transparantie en meebeslissen). 

Zorg verplaatst zich meer naar buiten de muren van het ziekenhuis en concentratie en specialisatie 

zetten door. De druk op de betaalbaarheid van de zorg neemt toe en voor de ZMC regio is specifiek 

sprake van een bovengemiddelde grote en groeiende zorgvraag. Last but not least vormen de 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het (ver)binden van medewerkers en een kwetsbare 

financieel situatie belangrijke aanvullende uitdagingen.  

 

In de context van een duurzame strategie voor de komende jaren (tot ca. 2025) aansluitend bij en 

anticiperend op externe ontwikkelingen, is het thema en streven:  

“De beste zorg, zo mogelijk thuis”. Hierin levert ZMC de best mogelijke medische 

specialistische basis- en complexe zorg, op de beste plaats van de patiënt. Dat is in vele gevallen thuis 

of dicht bij de thuissituatie. Voor de cure wordt vanuit het belang van optimale en ‘lijnloze' ketenzorg 

nadrukkelijk verbinding gelegd met de care binnen het eigen concern. Vanzelfsprekend zijn er buiten 

de eigen organisatie meerdere relevante samenwerkingspartners in de keten. 

 

De gevolgen van de keuzes die worden gemaakt vanuit deze herijking van de strategie zullen een groot 

beroep doen op het (flexibele) vermogen van het concern en vooral ook van de medewerkers om te 

transformeren (inrichting en cultuur), nieuwe technologieën toe te passen en te bouwen aan de 

noodzakelijke nieuwe organisatievormen in de zorg, zo mogelijk in de governance van de organisatie. 

Dit vraagt om leiderschap dat past bij deze veranderende ontwikkelingen. 

 

Passend, veranderend leiderschap 

Om de gewenste veranderingen, resultaten, ook in gedrag te kunnen bereiken is het nodig dat het 

management intensief met elkaar samenwerkt, elkaar stimuleert en ondersteunt, ook op RVE 

overstijgende en organisatiebrede verander– en cultuurprojecten. Vanuit leiderschap moeten 

medewerkers gestimuleerd, gemotiveerd en gefaciliteerd worden om initiatieven te nemen, 

eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan alleen als het management daarin 

het passende, goede voorbeeld geeft en heldere kaders schept, ruimte en vertrouwen geeft. Momenteel 

wordt invulling gegeven aan de uitwerking en begeleiding van het nieuwe leiderschap voor Zuyderland.  
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Profiel Functionaris Gegevensbescherming 

Als Functionaris Gegevensbescherming (FG) functioneer je als onafhankelijke, interne toezichthouder 

ten aanzien van privacyregelgeving en bescherming van persoonsgegevens. Je geeft gevraagd en 

ongevraagd advies en houdt toezicht op en over de verwerking van persoonsgegevens conform de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere van toepassing zijnde wettelijke 

vereisten. Kort gezegd zorg je ervoor dat de AVG en aanvullende regelgeving binnen Zuyderland 

nageleefd wordt. Het is de bedoeling dat de FG dit organisatiebreed oppakt. Dit houdt in dat je beoordeelt 

of de (interne) werkprocessen goed zijn opgesteld, worden nageleefd én of deze voldoen aan de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving. Een belangrijk aandachtspunt is het beoordelen van en 

onderhandelen over verwerkersovereenkomsten. Het is de bedoeling dat je als FG dit zelfstandig kan 

oppakken, en hierin desgewenst spart met de bedrijfsjuristen.   

 

Je bent iemand die goed kan omgaan met verschillende (formele) posities zowel binnen als buiten de 

organisatie, en vanuit overzicht kan handelen. Je hebt een goed gevoel om de juiste balans te vinden 

tussen wat vanuit wet- en regelgeving moet en nodig is, en wat haalbaar is binnen de gegeven context.  

Je moet aan de ene kant het formele belang goed kunnen dienen en behartigen en tegelijkertijd flexibel, 

harmonieus en creatief kunnen zijn om het optimale resultaat te behalen. Bovendien ben je 

organisatiesensitief, ben je in staat mensen in beweging te krijgen en heb je goede 

netwerkvaardigheden.  

Als FG rapporteer je aan de betreffende portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. De functie is 

ondergebracht bij de RVE Bestuurszaken, afdeling Bestuursadvies. De afdeling bestaat uit vijf 

bestuursadviseurs waarvan twee een juridische portefeuille hebben. De FG zal vanzelfsprekend ook 

nauw samenwerken met de afdeling ICMT en de aldaar gepositioneerde corporate information security 

officer (CISO).  

Zuyderland heeft de werkzaamheden FG, CISO en Privacy Officer (PO). Gezien de complexiteit en 

hoeveelheid is ervoor gekozen deze werkzaamheden/functies uit elkaar te halen. Daarmee ontstaat een  

aparte functie van FG.  

In aanvulling op het geschetste beeld van de FG zijn de volgende taken van toepassing: 

 Houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en signaleert mogelijke overtredingen van 

de AVG en aanverwante regelgeving. 

 Geeft voorlichting en adviseert over het gebruik van persoonsgegevens, ook waar het 

samenwerkingen met zorgorganisaties in de regio betreft. 

 Adviseert in een vroeg stadium aangaande de noodzaak tot uitvoer van een data protection impact 

assessment (DPIA), methode, kwaliteit van beoordeling en toe te passen beheersmaatregelen. 

 Adviseert over de resultaten en analyses van veiligheidsaudits. 

 Treedt op als intermediair tussen de instelling en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

 Levert een bijdrage aan het ontwerpen, bewaken en evalueren van procedures, planningen en 

instrumenten m.b.t. de AVG (Privacy by Design en Privacy by Default). 

 ls het meldpunt voor datalekken, registreert en bewaakt de afhandeling hiervan. 

 Houdt een register van verwerkingen van persoonsgegevens bij. 
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 Behandelt vragen en klachten met betrekking tot de AVG. 

 Coördineert PO taken decentrale medewerkers.  

 Stelt verwerkersovereenkomsten op en onderhandelt daarover met betrokken partijen. 

  

Functie-eisen 

 Beschikt over een afgeronde universitaire opleiding (Rechtsgeleerdheid met bij voorkeur als 

specialisatie IT-, Privacy- en/of Internetrecht). 

 Beschikt over een relevante aanvullende opleiding (bijvoorbeeld “Data Protection Officer Certification 

Course” aan het European Center for Privacy & Cybersecurity (ECPC) van de UM) en ruime ervaring 

op het gebied van gegevensbescherming en informatieveiligheid, bij voorkeur bij een 

grotere/complexe organisatie. 

 Affiniteit met of kennis van gezondheidsrecht (ervaring in de zorgsector is een pré). 

 Heeft up-to-date kennis van en ruime relevante ervaring met betreffende wet- en regelgeving, 

waaronder grondige kennis van de AVG en bij voorkeur het wetsvoorstel Elektronische 

Gegevensuitwisseling in de Zorg. 

 Heeft inzicht in het functioneren van (grotere) zorgorganisaties. 

 

Het aanbod  

 Een inspirerende en uitdagende werkomgeving. 

 Een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen, o.a. een aantrekkelijke 

eindejaarsuitkering. 

 Het betreft een structurele functie - waarbij wordt gestart met een jaarcontract - 0,8 fte (1,0 fte 

bespreekbaar). Bij goed functioneren volgt na een jaar een vast dienstverband. 

 De functie is ingedeeld in functiegroep FWG 70. Het salaris bedraagt minimaal € 4.413,-- en 

maximaal € 6.636,-- bij een 36-urige werkweek afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties. 

 

Overige informatie 

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze 

functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of 

externe kandidaten. 

 

Solliciteren en procedure  

Indien je na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen 

en verwachtingen, kunt je jouw CV en motivatie uploaden via onze website. We ontvangen je reactie 

graag vóór 8 mei 2020. Voor meer (inhoudelijke) informatie kun je ook telefonisch contact opnemen 

met Jos Houben of Dagmar Bijl via telefoonnummer 033 – 28 58 700. Het online screenen, bijvoorbeeld 

via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor de meeste 

functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan 

een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt. 
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Bijlage 1: Organogram           
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Bijlage 2: Overzicht procedure en planning  
 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A
S
E
 2

 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Week 21 / 22 

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 4) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie Zuyderland 

 Crown Gillmore 

11.06.2020 

13.30 – 15.00 uur 

 

Week 24 
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Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 

potentieel geschikte kandidaten. (shortlist) 

(carrousel) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie  

 Crown Gillmore 

 

 

18.06.2020 

12.00 – 16.00 uur 

  

 

Week 25 

 

Ronde 3: (optie) 

 Kennismakingsgesprekken max. 2 

benoembare kandidaten 

 

 

 

 Terugkoppeling adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

 Kandidaten 

 Adviescommissie  

 Crown Gillmore 

 

 Adviescommissie  

 Selectiecommissie 

n.t.b. Week 25 

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Manager Bestuurszaken / HR 

 Kandidaat 

n.t.b. Week 26 

 Benoeming   Nader te bepalen  n.t.b. 

 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  n.t.b. 

 

 Aanstelling  Manager Bestuurszaken  n.t.b. 

 


