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Zorg van de Zaak
Zorg van de Zaak Netwerk is een concern, 
bestaande uit verschillende bedrijven 
waaronder een arbodienst, 
expertisebedrijven en zorgbedrijven. Mensen 
zijn gelukkiger wanneer ze deelnemen aan 
werk en maatschappij, dat is de visie van 
Zorg van de Zaak. Daarom streeft Zorg van 
de Zaak ernaar mensen te laten meedoen en 
te helpen waar mogelijk. Hiermee levert Zorg 
van de Zaak een wezenlijke bijdrage aan een 
gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland. Dit 
is wat het bedrijf zo uniek maakt.

De dienstverlening van Zorg van de Zaak is 
gericht op de diverse momenten in een 
mensenleven die van invloed zijn op het 
vermogen deel te kunnen nemen aan werk 
en maatschappij. Zoals bij een depressie, 
schulden, overgewicht, een arbeidsconflict, 
burn-out, of verslaving. Door vroegtijdig 
signalen te herkennen, is Zorg van de Zaak in 
staat preventieve maatregelen te bieden of 
hulp om uitval zo goed en snel mogelijk op te 
lossen. Met ruim 4000 werknemers, de 
ambitie om nog sterk verder te groeien 
gecombineerd met de heldere visie, is Zorg 
van de Zaak een dynamisch en 
toonaangevend bedrijf binnen de zorgsector.
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Legal team
Het legal team, bestaande uit vijf juristen met
ieder een eigen specialisme, werkt hecht
samen. De groep bestaat uit een jurist
gespecialiseerd in het ondernemingsrecht/
M&A, een jurist met de expertise
gezondheidsrecht en een jurist gefocust op
het arbeidsrecht/aansprakelijkheidsrecht.
Cristijn Boot is de general counsel en de
manager van het team. Op dit moment werkt
er tevens een privacy jurist op tijdelijke basis
mee in het team. Iedere legal counsel is all
round inzetbaar maar heeft daarnaast dus
zijn of haar eigen rechtsgebied waarvan hij of
zij bijzondere kennis en expertise bezit en het
eerste aanspreekpunt voor is.

Het legal team trekt met elkaar op in
uitstekende harmonie. De sfeer is te
omschrijven als informeel, warm en
collegiaal. Zaken worden met humor
benaderd, er is ruimte voor elkaar en men
staat voor een ander klaar. Cristijn plaatst
zichzelf niet boven het team maar werkt met
hen mee en heeft een coöperatieve en
motiverende manier van leidinggeven.



Het legal team fungeert als intern juridisch
team voor heel Zorg van de Zaak Netwerk. De
legal counsels adviseren en begeleiden de
directie, het lijnmanagement, andere
stafafdelingen en collega’s bij juridische
kwesties in de breedte van het hele
(bedrijfs)juridische werkveld. Naast het zo
zorgvuldig mogelijk behartigen van alle
juridische belangen van Zorg van de Zaak
wordt er tegelijkertijd creatief en praktisch
met de interne en externe klanten
meegedacht.

Wat ga je doen?
Zorg van de Zaak is toe aan een next step op
privacygebied. Vandaar dat er ruimte is voor
een sr. legal counsel privacy met vijf tot acht
jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als
bedrijfsjurist en/of als advocaat. De sr. legal
counsel heeft uitgebreide expertise in het
privacyrecht maar heeft naast specialistische
kennis ook interesse in aanpalende
werkzaamheden, zoals IT.

De taken van de sr. legal counsel bestaan
onder andere uit:
• Adviesvragen over privacy issues, het

delen, uitwisselen en verwerken van
persoonsgegevens, de inhoud en
toepassing van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), het
behandelen van datalekken en meldingen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);

• Het uitonderhandelen en beoordelen van
verwerkersovereenkomsten;

• Toetsen van aanbestedingsdocumentatie;
• Het leiden van grote strategische

projecten zoals het opzetten van een data
lake (datawarehouse), het mogelijk
opzetten van een intern privacy office en
het opzetten van samenwerkingstrajecten
met universiteiten voor medisch
wetenschappelijk onderzoek;

• De richtlijn datalekken door ontwikkelen;
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• Het opzetten/verbeteren van privacy
raamwerken en de implementatie van
privacy policies en
informatiebeveiliging;

• De business trainen over privacy
awareness, in samenwerking met een
externe functionaris voor
gegevensbescherming en interne
privacyfunctionarissen;

• Het koppelen van IT/HR systemen en
gegevensstromen van zowel interne als
externe stakeholders;

• Zitting nemen in de Privacy Expert
Groep en deze als voorzitter leiden;

• Adviesvragen over algemene
voorwaarden en (commerciële)
contracten.

De werkzaamheden zijn breed van aard en 
vergen dat de sr. legal counsel zich ook buiten 
privacy en het juridische werkgebied 
comfortabel voelt.



Voor wie is dit interessant?
Deze positie is bij uitstek interessant voor
iemand die graag in een professionele
omgeving werkt en mee wil bouwen aan de
verdere groei van Zorg van de Zaak. De sr.
legal counsel is wendbaar en proactief om in
samenwerking met het team verder te
ontwikkelen en de business continu te
verbeteren. Hij/zij gedijt goed in een snelle
omgeving met een veelheid aan verschillende
ideeën en persoonlijkheden. Daarnaast is
hij/zij in staat gestructureerd en zelfstandig te
werken en bruggen te slaan tussen collega’s
vanuit verschillende disciplines; hij/zij
stimuleert samenwerken op duurzame wijze
en is teamspeler pur sang. De sr. legal
counsel is flexibel, praktisch en bezit ook de
stevigheid om tegengas te geven wanneer
nodig.

De kandidaat heeft een diepgaande kennis
van en passie voor privacyrecht, voelt zich
thuis in een innovatieve en vooruitstrevende
organisatie en is makkelijk om mee samen te
werken. De sr. legal counsel is tech en
business savvy. Verder is de sr. legal counsel
down-to-earth, oplossingsgericht en denkt
niet in hokjes. Affiniteit met de zorgsector is
een pre.
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Zorg van de Zaak biedt de sr. legal counsel 
privacy de nodige vrijheid en ruimte om 
zelfstandig invulling te geven aan de rol. Dat 
uit zich onder meer in hun flexibiliteit door 
een hybride vorm van werken, vanuit huis en 
kantoor, te faciliteren. Interessant is dat de 
functie een kandidaat bij uitstek de 
gelegenheid biedt om op hoog niveau te 
acteren in een team van juridische 
professionals. 



Contact:

Tobias Veldkamp
Consultant
+31 6 300 08 202

Toon van deWetering
Sr. Consultant
+31 6 130 35 632

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 Zorg van de Zaak kun je contact opnemen met Toon van
de Wetering of Tobias Veldkamp. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail, aan info@drbgroep.nl.
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