
 
 

Stichting Revalidatie Impact zoekt een  

Functionaris Gegevensbescherming 

met kennis van dataverzameling in de zorg (0,05 – 0,1 fte) 

 

Stichting Revalidatie Impact 

Veel patiënten die door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening beperkende gevolgen 

hebben, krijgen te maken met revalidatiezorg. Een van de speerpunten binnen de medisch 

specialistische revalidatie, is inzicht geven in de resultaten van deze zorg. Het vastleggen van 

behandelresultaten in een landelijke databank wordt dan ook steeds belangrijker. Zo kunnen 

zorgaanbieders zich spiegelen met anderen en zichzelf verbeteren richting de “best practice”. 

Bovendien kunnen we zo nog beter laten zien wat we met revalidatiegeneeskunde bereiken en 

kunnen patiënten op den duur ook beter geïnformeerd keuzes maken.  

Stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten (Patiëntfederatie 

Nederland), dokters (de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) en revalidatie-instellingen 

(Revalidatie Nederland). Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door 

systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te 

verspreiden.  

Het bureau van de Stichting Revalidatie Impact is gevestigd in Utrecht, maar vergadert veelal digitaal.  

 

 

Kern van de functie Functionaris Gegevensbescherming 

De functionaris gegevensbescherming (FG) is een interne toezichthouder op de verwerking van 

persoonsgegevens. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De FG moet in onafhankelijkheid zijn 

werkzaamheden kunnen verrichten binnen de organisatie. De FG heeft een onafhankelijke positie in 

de organisatie en rapporteert direct aan het Bestuur. 

 

 

Wat ga je doen? 

Je bent het gezicht voor AVG-gerelateerde vragen. Je maakt inzichtelijk waar nog actie op nodig is, 

met betrekking tot alle relevante wetgeving. De belangrijkste kerntaken zijn: 

- Toezicht op de toepassing en naleving van de AVG 

- Inventarisaties van gegevensverwerkingen maken en bijhouden 

- Vragen t.a.v. gebruik van persoonsgegevens van mensen binnen en buiten de organisatie 

afhandelen 

- Interne regelingen ontwikkelen en onderhouden met betrekking tot bescherming van 

persoonsgegevens 

 

 

Wat heb je nodig?  

Je hebt een afgeronde opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming. De functie vraagt om 

inhoudelijke kennis van de AVG in juridische wetgeving rondom data uitwisseling in de zorg.  



 
 
Je bent communicatief vaardig en bent goed in staat om de brug te slaan naar de juristen/functionarissen 

gegevensbescherming uit de revalidatie-instellingen en de IT- Leverancier die het systeem beheert. We 

zijn op zoek naar een gedreven collega die het leuk vindt om naast zijn/haar werkzaamheden elders 

invulling te geven aan deze uitdagende nieuwe functie binnen Stichting Revalidatie Impact.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Een aanstelling op basis van detachering vanuit één van de leden van Revalidatie Nederland is een pre. 

Het betreft een functie voor gemiddeld 2 uur per week, waarbij in de eerste periode van inwerken en 

opstarten wat meer inzet gevraagd wordt. De Stichting Revalidatie Impact volgt de CAO voor de 

ziekenhuizen. Het salaris is afhankelijk van je opleiding, werkervaring en past bij de zwaarte van de 

functie.  

 

Wil je meer weten?  

Je belangstelling voor deze functie kun je tot 15 mei a.s. kenbaar maken aan Sanne Heintzbergen, 

directeur Stichting Revalidatie Impact via het mailadres secretariaat@revalidatie.nl 

 

 


