
 
 
 
 
Beleidsmedewerker GGZ & Functionaris gegevensbescherming 

De Steenrots ( www.steenrotskatwijk.nl  ) is op zoek naar een beleidsmedewerker en 
functionaris gegevensbescherming. Het betreft een combinatiefunctie. Je werkt nauw samen 
met de manager en de economisch administratief medewerker.  

Wij zijn een kleine zorginstelling in Katwijk en werken vanuit een Bijbelse geloofsovertuiging. 

We bieden beschermd wonden, begeleid zelfstandig wonen, dagbesteding en begeleiding aan 
volwassenen met een psychiatrische aandoening. Onze zorg wordt geboden vanuit de presentie 
benadering en is herstel ondersteunend.  

Werkzaamheden Beleidsmedewerker  

• Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitshandboek en gaat de uitdaging aan de 
organisatie te ondersteunen in het certificeringstraject. 

• Je houdt toezicht op de kwaliteit van de cliëntendossiers. 
• Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de GGZ en relevante wetgeving. 
• Je ontwikkelt personeelsbeleid en bent bekend met de inhoud van de cao GGZ. 
• Je draagt bij aan de samenwerking in het team. 

 
Werkzaamheden Functionaris gegevensbescherming 

• Je houdt toezicht op de naleving van de privacywet- en regelgeving. 
• Je geeft advies over privacyvraagstukken en houdt het onderwerp op de agenda binnen 

het team. 
• Je houdt het datalekkenregister en verwerkingsregister bij. 
• Je rapporteert aan de manager.   

 
Functie-eisen 

• Je voelt je thuis bij de Bijbels geloofsovertuiging van De Steenrots 
• Je hebt hbo+ werk en denkniveau. 
•  Je houdt van zelfstandig werken. 
• De functie bevat grofweg drie aandachtsgebieden: zorg, privacy en personeel. Ook 

wanneer je slechts ervaring of kennis hebt van één van deze gebieden, willen wij je van 
harte uitnodigen om te solliciteren.  

 

Profiel 

• Je voelt je betrokken bij de doelgroep. 
• Je kunt gestructureerd en zelfstandig werken 
• Je kunt mondeling en schriftelijk helder communiceren. Je bent gewend documenten 

en rapportages op te stellen. 
• Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie. 

Wij bieden 

http://www.steenrotskatwijk.nl/


 
Wij bieden een boeiende en afwisselende baan in een enthousiast team. De Steenrots is een 
leerzame werkplek waar persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats inneemt.  

• Contract van 24 tot 36 uur per week (in overleg) 
• Salaris conform cao GGZ. De functiegroep is afhankelijk van opleiding en ervaring. 
• Startdatum in overleg 

 

Sollicitatie 

Stuur je motivatiebrief naar ria.vanderleer@steenrotskatwijk.nl t.a.v. mw. R. van der Leer. Voor 

informatie kan contact worden opgenomen via dit emailadres of tel. 071-7630800 (ma-do).  

mailto:ria.vanderleer@steenrotskatwijk.nl

