
 

Voor de digitale economie  

 

 

De economie wordt in hoog tempo digitaler. Dat gaat gepaard met nieuwe juridische 

vraagstukken zowel op het gebied van wet- en regelgeving als in de relatie tussen 

opdrachtgever en leverancier.  ICT-contracten, auteursrecht en issues op het gebied van 

privacy vragen om specifieke juridische kennis en ervaring.  

Bij Nederland ICT gebruik je die kennis niet alleen om leden te ondersteunen in hun dagelijks 

werk maar ook om Nederland verder te helpen naar de digitale economie. Werken bij 

Nederland ICT is daarom uitdagend, afwisselend en soms onontgonnen terrein. 

 

Nederland ICT behartigt de belangen van de ICT-sector in Nederland. De producten en diensten 

van onze leden worden dagelijks door miljoenen Nederlanders gebruikt. De ICT-sector staat 

aan de basis van vernieuwende toepassingen die invloed hebben op alle onderdelen van de 

samenleving en economie. Als jurist bij Nederland ICT draag je bij aan verdere professiona-

lisering van de sector en werk je intensief samen met diverse lidbedrijven bij de uitvoering van 

alle taken. Je komt terecht in een team van twintig collega's, waarvan drie het team van 

juristen vormen. 

 

Ter versterking van ons juridische team zijn wij op zoek naar een: 

 

(32-40 uur per week) 

 

Ervaren ICT-praktijkjurist/adviseur met gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en beleid. 

 

In basis bestaan de werkzaamheden uit de navolgende taken: 

• Juridische dienstverlening: advisering aan leden van Nederland ICT, zowel naar 

aanleiding van ad-hoc vragen als in concrete dossiers. Je adviseert kleine en 

middelgrote ICT-bedrijven op het vlak van ICT-recht op een pragmatische, 

laagdrempelige manier; 
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2. 

• Voorlichting en kennisdelen: Je verzorgt workshops en presentaties en schrijft 

informatieve stukken zowel intern voor leden als bij externe gelegenheden en in 

externe media; 

• Beleidsondersteuning: Je ondersteunt de beleidsmedewerkers bij lobby-activiteiten 

van de branchevereniging en schrijft opiniebijdragen over juridische issues binnen de 

ICT-branche 

 

Je adviseert de leden onder andere op de volgende deelterreinen: 

 

• ICT-recht in ruime zin 

• Privacy 

• Intellectueel eigendomsrecht 

• Contractenrecht 

• Aanbestedingsrecht 

 

• Minimaal 5 jaar werkervaring waarvan een wezenlijk deel in de ICT-branche; 

• Gedegen kennis en ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van en bemiddelen 

bij  conflicten over ICT-contracten; 

• Ervaring in het geven van presentaties en workshops; 

• In staat om de branchevereniging in de buitenwereld te vertegenwoordigen;  

• Specialisatieopleiding Informaticarecht aan de Grotius Academie strekt tot de 

aanbeveling; 

 

Wij zoeken iemand voor 32-40 uur per week. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn 

marktconform. 

Je sollicitatie met CV en overige relevante documentatie, zoals publicaties, kun je richten aan 

Nederland ICT, t.a.v. José Boerefijn, Operationeel manager, postbus 401, 3440 AK Woerden of 

via info@nederlandict.nl. 

mailto:info@nederlandict.nl

