Privacy adviseur
Justitiële Informatiedienst
Minimaal 32 uur per week
Start 1 mei 2019
Beschrijving Opdrachtgever
De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële
ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op
tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden
een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners
maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en
rechtvaardige samenleving.
De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en
Zutphen.
Beschrijving directie/afdeling
De directie Middelen is verantwoordelijk voor de ondersteuning van medewerkers van de Justitiële
Informatiedienst. Binnen deze directie vallen de aandachtsgebieden: HRM, Financiën,
Relatiemanagement, Beveiliging, en het juridisch cluster. Op dit moment is er 1 persoon werkzaam
als privacy officer in het juridisch cluster.
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De correcte verwerking van persoonsgegevens is voor Justid van groot belang. Om die te allen tijde
te kunnen garanderen wenst de organisatie de systemen die zij in beheer heeft aan te passen zodat
privacy risico’s geminimaliseerd zijn en we aan onze afnemers verantwoording kunnen afleggen over
de verwerking van persoonsgegevens. Na invoering van de AVG en EU Richtlijn in 2018 wenst Justid
nu haar volwassenheidsniveau te vergroten op de verwerking van persoonsgegevens.
In 2018 is een privacy officer aangesteld bij de Justitiële Informatiedienst. Deze is verantwoordelijk
voor het opstellen van beleid en het ondersteunen van de organisatie bij privacy gerelateerde
vraagstukken. De privacy officer werkt samen met het juridisch cluster en het beleidscluster van de
Justitiële Informatiedienst.
In 2018 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, die hebben geleid tot rapporten met aanbevelingen
om het volwassenheidsniveau van privacy bij de Justitiële Informatiedienst te verhogen. Met de
huidige capaciteit zou uitvoering van deze maatregelen langer vergen dan gewenst. Om die reden is
een project opgestart, waarvoor ook tijdelijk extra inzet van een privacy adviseur noodzakelijk is.
De afgelopen maanden zijn de benodigde beleidsstukken opgesteld. Het tweede kwartaal van 2019
wordt besteed aan een verdiepende impact analyse, waarin het projectteam voor elk van de

beheerde diensten onderzoekt welke aanpassingen noodzakelijk zijn om aan het nieuw opgestelde
beleid te voldoen. De tweede helft van 2019 wordt besteed aan het uitvoeren van de benodigde
maatregelen, die zowel juridisch, technisch of administratief van aard kunnen zijn.
Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De privacy adviseur ondersteunt de reeds aanwezige Privacy Officer bij het ondersteunen van de
organisatie bij privacy vraagstukken. Dit kan onder andere de volgende zaken betreffen:
•

•

•
•
•
•
•

Beoordelen of voorgestelde oplossingen in voldoende mate invulling geven aan wetgeving,
Rijksoverheidsbeleid, beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en beleid van de
Justitiële Informatiedienst zelf;
proceseigenaren adviseren over een privacy bestendige uitvoering van de
gegevensverwerkingen, hen ondersteunen in het uitvoeren van privacy impact assessments
en selecteren van de benodigde maatregelen;
het opstellen van verwerkersovereenkomsten en het beheer van het verwerkingenregister;
het opstellen van procedurebeschrijvingen en werkinstructies of het ondersteunen van
afdelingen bij het opstellen hiervan
het uitvoeren van of ondersteunen bij privacy impact assessments
het opstellen van opleidingsmateriaal
het uitdragen en uitleggen van beleid aan de organisatie

Gevraagd wordt iemand met minimaal 3 jaar ervaring bij de implementatie van bescherming van
persoonsgegevens in organisaties, die in staat is om juridische eisen te vertalen in acties die de
organisatie vervolgens kan uitvoeren. De adviseur werkt zelfstandig, maar niet individueel.
De privacy adviseur legt verantwoording af aan de projectleider. Betrokkene dient minimaal
beschikbaar te zijn tot het einde van 2019.
Klinkt dit interessant? Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via
renoe@residentieprofs.nl of 0618737688.

