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Data protection officer E17 netwerk (m/v) 

 

Bedrijf  

Met het oog op een regionaal gediversifieerd en geïntegreerd zorgaanbod voor meer dan 400.000 patiënten in 
de regio tussen Gent en Kortrijk bundelen vijf ziekenhuizen hun expertise en deskundigheid: AZ Maria 
Middelares Gent, het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, het O.L.V. van Lourdesziekenhuis Waregem, de Sint-
Jozefskliniek Izegem en az groeninge Kortrijk. 
Het E17-ziekenhuisnetwerk ontwikkelt een gezamenlijke visie betreffende kwaliteit en accreditatie, streeft naar 
een gemeenschappelijk medisch dossier en werkt structureel samen op niveau basiszorg en referentiefuncties 
– in het bijzonder betreffende hartcentrum, oncologie, robotgeassisteerde chirurgie en gespecialiseerde 
beroertezorg. Het E17-ziekenhuisnetwerk vertegenwoordigt vandaag meer dan 2.300 erkende bedden en stelt 
meer dan 6.000 medewerkers en 600 staf-artsen tewerk. 
 

Functiebeschrijving  

Vanaf 25 mei 2018 is elke organisatie die gevoelige persoonsgegevens verwerkt, geacht te voldoen aan de 
algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het E17-netwerk wenst in dit kader een data protection 
officer (DPO) aan te stellen voor de 5 ziekenhuizen. 
 

 Als DPO coördineer je de voorbereidingen die in elk van de 5 ziekenhuizen nodig zijn om te voldoen aan de 
AVG. Dit betreft ondermeer 
o het opmaken van een register van ‘verwerkingsactiviteiten’;   
o het opmaken en/of actualiseren van procedures ikv AVG-compleantie zoals b.v. 

 governance van het verwerkingsregister; 

 organisatie van toezicht op het verwerkingsregister; 

 vernietiging van dossiers; 

 databreach procedure; 

 werkwijze bij pseudonimiseren & anonimiseren van patiëntendata; 

 wijze van afhandelen vragen van personen waarover gegevens worden bijgehouden; 
o het opmaken van een werkwijze om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren; 
o het vastleggen van de wijze waarop met klachten rond gegevensverwerking wordt omgegaan; 
o het vastleggen en opvolgen van contractuele aanpassingen met verwerkers. 

 Als DPO sta je ook in voor het opzetten en coördineren van sensibiliseringsacties naar personeel inzake 
informatieveiligheid en dataprotectie. 

 Eens de nodige structuren en procedures zijn opgezet, sta je als DPO in voor toezicht op de naleving van de 
bepalingen uit de AVG in de 5 ziekenhuizen. Je bent eveneens aanspreekpunt voor personen die klacht 
willen indienen en voor de privacy commissie. 

 Als DPO verleen je op een participatieve manier advies aan de verschillende verwerkingsverantwoordelijken 
inzake het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, het werken conform de principes van 
privacy by design/security by design, ... 

 

Profiel  

 Je bent vertrouwd met nationale privacy-wetgeving en Europese AVG-wetgeving. 
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 Je hebt praktijkgebaseerde kennis over het uitvoeren van verwerkingsactiviteiten van gevoelige informatie, 
over de werking van informatiesystemen en over data security. 

 Een recente certifiëring als DPO is een troef. Je bent minstens bereid om een certificatie als DPO na te 
streven. 

 Ervaring met informatieveiligheid in ziekenhuizen is een troef. 

 Je hebt zin voor initiatief, gaat projectmatig te werk en kan hoofdzaak en bijzaak goed onderscheiden 

 Je bent bereid je frequent te verplaatsen tussen de 5 netwerkziekenhuizen. 

 Je bent communicatief sterk en gaat diplomatisch te werk. 

 Je stemt regelmatig af met de informatieveiligheidsconsulenten van de 5 netwerkziekenhuizen. 

Je werkt nauw samen met de IT-afdelingen van de 5 netwerkziekenhuizen. Je rapporteert aan het CEO-comité 
van het E17-netwerk. 
 

Wij bieden  

 Een contract van onbepaalde duur. 

 Jobtime: 100% (38u). 

 Start: zo snel mogelijk. 

 Barema: bespreekbaar volgens kennis en ervaring (volgens PC 330). 

 Extra hospitalisatieverzekering en groepsverzekering. 

 Een dynamische werkomgeving in een vooruitstrevend netwerk van ziekenhuizen. 

 De nodige opleiding om deze functie uit te oefenen wordt voorzien. 

 Interessant tarief voor de maaltijden in ons personeelsrestaurant. 

 Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of een fietsvergoeding van € 0,23 per kilometer heen en 
terug. 

 25 verlofdagen en 12 recuperatiedagen voor een voltijdse tewerkstelling. 
 

Contact  

Solliciteer vandaag nog via onze jobsite. Vergeet niet om je CV en/of motivatiebrief toe te voegen. 
 
Werk je nog niet binnen één van de netwerkziekenhuizen? Hou er rekening mee dat je een uittreksel uit het 
strafregister, model 1 (vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) dient voor te leggen. Je vraagt dit best zo 
snel mogelijk aan bij het gemeente- of stadhuis van je woonplaats (gratis). Indien mogelijk breng je het 
uittreksel mee als je bij ons op gesprek komt. 
 
Voor jobgerelateerde vragen (uurrooster, takenpakket, ...) kan je contact opnemen met: 
Tom Coolen, Directeur ICT, Processen & Kwaliteit azgroeninge, t. 056 63 60 06 
 
Voor vragen omtrent het sollicitatieproces mag je contact opnemen met: 
Els Moeyaert, manager rekrutering en loopbaan az groeninge, t. 056 63 63 21 
 
Sollicitaties gebeuren bij voorkeur online. Is het voor jou niet mogelijk om je online kandidaat te stellen, dan 
kan je de gevraagde documenten ook per post opsturen naar volgend adres: dienst rekrutering en loopbaan, az 
groeninge, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk. 
 
Solliciteren kan tot en met 5 oktober 2017. Nieuws omtrent je kandidatuur ontvang je ten laatste een week 
nadat de vacature is afgelopen. 
 
Na registratie ontvang je automatisch een e-mail als wij jouw kandidatuur goed ontvangen hebben.  

 


