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Werken bij Van Doorne betekent adviseren in
een partneromgeving met meer dan 170
advocaten, notarissen en fiscalisten, die
weten wat er leeft in de sector waarin ze zich
begeven. De cultuur is informeel en open: je
krijgt de ruimte om jezelf te zijn, initiatieven
te ontplooien en verantwoordelijkheid te
nemen.

Deze rol biedt volop kansen voor een
cliëntgerichte en initiatiefrijke Privacy Officer,
die weet wat kwaliteit betekent voor zowel
advocaten, notarissen en fiscalisten als de
cliënten uit onder andere de top van
corporate Nederland en buitenland. Het
maken van de volgende stap is daarbij de
grootste uitdaging voor de afdeling
Compliance, dus je krijgt volop
mogelijkheden om richting te geven aan de
te varen koers! Het belang van compliance
wordt steeds groter én iedereen binnen
kantoor weet dit team steeds beter te vinden.
Je staat dan ook in contact met veel
verschillende afdelingen binnen het kantoor
en speelt daarbinnen een belangrijke rol.

De Privacy Officer maakt deel uit van het
Compliance team dat verantwoordelijk is
voor het beleid op het gebied van
compliance en informatiebeveiliging. Het
team bestaat in totaal uit zes gedreven
professionals waarbij de teamspirit centraal
staat. Zij ontwikkelen, implementeren en
bewaken het beleid op het terrein van
compliance (onder meer ten aanzien van de
AVG, DAC6 en de Wwft) en zorgen voor
voldoende bekendheid daarmee. Het
Compliance team wordt aangestuurd door
de Head of Compliance.
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.Je bent hét aanspreekpunt voor privacy-
onderwerpen binnen de organisatie en krijgt
de ruimte om verbeteringen door te voeren.
Ook de bewustwording van de medewerkers
op het gebied van privacywet- en
regelgeving is onderdeel van je takenpakket.
De Privacy Officer wordt binnen de
organisatie beschouwd als de deskundige
op het gebied van privacywet- en
regelgeving.

Je bent onder andere (mede)
verantwoordelijk voor:
• Het vormgeven, aanscherpen en up-to-

date houden van het interne
privacybeleid en plan;

• Het adviseren en ondersteunen van het
bestuur, de proceseigenaren en praktijk
ten aanzien van privacy-aspecten binnen
Van Doorne en hen begeleiden bij het
beperken van privacyrisico’s;

• Het creëren van intern bewustzijn op het
gebied van de AVG en privacy;

• Het adviseren over de inrichting en
veiligheid van gegevensverwerkingen en
de daarbij horende datasystemen;

• Het beheer van het verwerkingsregister;

• Het optimaliseren van privacyprocessen
(data life cycle management);

• De afhandeling van datalekken en
uitvoeren van van DPIA's;

• Het volgen van en communiceren over
ontwikkelingen en wetgeving.

Wij zoeken een sterke multitasker met:
• Universitair werk- en denkniveau;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

binnen de zakelijke dienstverlening,
ervaring binnen de advocatuur is een
pre;

• Brede kennis van de privacywet- en
regelgeving;

• Bij voorkeur de volgende certificeringen:
CIPP/E, CIPM of CIPT of daarmee
vergelijkbare certificeringen;

• Affiniteit met informatiebeveiliging en ICT;
• Begrip van bedrijfsprocessen en goede

vaardigheden in stakeholder- en
projectmanagement;

• Organisatiesensitiviteit en een goed
gevoel voor verhoudingen en relaties;

• Een pragmatisch ingestelde houding;
• Goede communicatieve vaardigheden.



“Good mix between the
experience and
knowledge of the ‘old
hands’ and the
eagerness and new
views of the ‘new gang’.
Solid and balanced
service and advice at
good rates.” The Legal
500 2020 - Real Estate

"quick responses and a
transparent way of
working, and is
committed to getting
the best results for its
clients" - Chambers
Europe and Chambers
Global 2020, Dispute
Resolution

“Excellent knowledge of
the insurance industry,
particularly the D&O
market. Regularly
acting as monitoring
counsel of insurers,
acting in a cooperative
and constructive
manner serving the
interests of both insurers
and insureds. This is not
common.” The Legal
500 2020 – Insurance

"The people are
likeable, communicative
and fun to work with" -
Chambers Europe 2020,
Insurance

“Combines the
knowledge of a
boutique law firm with
the operations of an
international law firm”
The Legal 500 2020 -
Fraud and White-Collar
Crime

"Impressive healthcare
practice with an
unparalleled strength in
the hospital and elderly
care sector" -
Chambers Europe 2020,
Healthcare

Aanbevelingen:
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Neem contact op met:

Dicke Röell Breedveld B.V.
Burgemeester van Karnebeeklaan 17 • 2585 BA Den Haag • +31 70 361 70 09

info@drbgroep.nl • drbgroep.nl

De search en selectie voor deze functie is
exclusief uitbesteed aan Dicke Röell
Breedveld.

Voor meer informatie over de functie en
Van Doorne (www.vandoorne.com) kun je
contact opnemen met Naomi Linder of
Arjen Breedveld.

Een online assessment maakt onderdeel
uit van de procedure.
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Arjen Breedveld
Partner
+31 6 146 84 589

breedveld@drbgroep.nl

Naomi Linder
Consultant
+31 6 216 63 008

linder@drbgroep.nl


