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HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE




Je treedt op als functionaris voor gegevensbescherming (FG)/data protection officer
(DPO) voor Welzijnsregio Noord-Limburg, de 8 participerende OCMW’s en
gemeentebesturen, inclusief verwante organisaties zoals scholen, woonzorgcentra, een
hulpverleningszone, … opdat deze voldoen aan o.a. de minimale veiligheidsnormen
opgesteld door de KSZ en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).
Je staat in voor sensibilisering, begeleiding, advies en controle inzake het verzamelen,
gebruiken en beheren van (persoons)gegevens. Dit zowel in de fysieke wereld als in de
digitale, zowel de technisch als menselijk aspecten.

FUNCTIE-INHOUD
Bewaken informatieveiligheid
- ihkv de GDPR de rol van FG/DPO opnemen voor Welzijnsregio Noord-Limburg en de
participerende organisaties
- opstellen van een veiligheidsplan met aandacht voor draagvlakcreatie, bewustwording,
vorming, incidentmanagement, …
- coördinatie van uitvoering, bijsturing en controle van het veiligheidsplan
- rapportering aangaande bovenstaande verantwoordelijkheden aan management en
beleid, zowel lokaal als overkoepelend
- assistentie verlenen bij incidenten
- opvolgen van en rapporteren over relevante wijzigingen in de reglementering en
wetgeving aangaande informatieveiligheid en privacy
- periodieke controle van de praktijk en de naleving door interne of externe audits
Advisering en sensibilisering
- formuleren beleidsadviezen en begeleiden personeel
- creëren van een draagvlak bij het personeel en hen sensibiliseren
- vorming zelf geven of organiseren

Samenwerking met andere actoren
- professioneel overleg met andere instanties en organisaties op het vlak van
informatieveiligheid en privacy
- professionele contacten onderhouden met DPO’s van andere besturen, instellingen van de
sociale zekerheid, de VVSG en andere relevante diensten
- organisatie vertegenwoordigen bij interne en externe audits

KENNIS & VAARDIGHEDEN
-

kennis van het vakgebied en de wetgeving omtrent informatieveiligheid en privacy
basiskennis van ICT is zeer wenselijk

bij voorkeur heb je een juridische achtergrond
projecten over verschillende organisaties heen kunnen beheren
synthetiserend vermogen en goede taalbeheersing om teksten en nota’s op te stellen en
dossiers samen te stellen
- collega’s kunnen stimuleren en motiveren
- basiskennis werking en structuur OCMW’s en gemeenten
- bereidheid tot permanente bijscholing
- goed inlevingsvermogen
COMPETENTIES & ATTITUDES
zelfontwikkeling
- neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
- vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
- staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet
leerpunten om in acties
onafhankelijk denken
- is duidelijk omtrent eigen positie of standpunten, blijft standvastig en is weerbaar bij
druk of machtsuitoefening
- is in staat autonoom te denken en schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid
- streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling
adviseren
- verwerkt informatie en geeft dit vorm in meerjarenplan, afsprakennota, …
- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten en betrekt
hierbij de juiste personen en instanties
- geeft het beleid mee vorm en vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen
overtuigen
- heeft impact, kan anderen met overtuigingskracht ideeën doen aanvaarden
- kan een vooropgesteld doel bereiken door te argumenteren en op gepaste wijze te
communiceren
- is in staat anderen aan te zetten tot actie

initiatief
- komt uit eigen beweging tot actie
- is ondernemend om de voortgang te versnellen en doet spontaan voorstellen om het werk
te verbeteren
- start spontaan een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe
opdracht
plannen en organiseren

- plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten en behoudt hierbij het
overzicht
- stemt systemen, middelen, procedures, tijd en mensen op elkaar af en houdt
meetmomenten om de prestaties/resultaten te toetsen
- past de planning en gewijzigde omstandigheden aan en houdt rekening met zaken die op
lange termijn spelen
zelfstandig werken
- kan werken zonder externe controle, vertoont verantwoordelijkheidszin, heeft een goed
voorkomen
- kan met een minimum aan instructies aan de slag
- werkt taken volledig en tijdig af en stuurt bij indien er fouten optreden
probleemoplossend werken
- signaleert tijdig en onderzoekt problemen vanuit verschillende invalshoeken en zoekt
hierbij naar verbanden
- formuleert verschillende alternatieve oplossingen, overweegt voor- en nadelen en heeft
oog voor de praktische haalbaarheid
- kan tot synthese/beoordeling komen en betrekt de juiste personen in instanties bij het
probleem
nauwgezetheid
- komt gemaakte afspraken na en houdt zich aan de afgesproken norm qua detail en
afwerking
- controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij indien nodig
- is aandachtig en werkt geconcentreerd

