CURRICULUM VITAE
Naam

:

mr. W.M. (Wanda) Schaufele- De Jong

Woonplaats

:

Angerlo (Gelderland)

Nationaliteit

:

Nederlandse

Contact

:

LinkedIn

06-46061137 | wanda@dejongpartners.nl
:

https://www.linkedin.com/pub/wanda-schaufele

ALGEMENE INFORMATIE
´Observeer en analyseer. Eerst kijken en daarna doen wat er nodig is in de specifieke situatie.
Ik breng helderheid, rust én dynamiek mee.’
In de periode tussen 1986 en 2011 ben ik in totaal 15 jaar werkzaam geweest als advocaat in Nederland, Aruba en
de Nederlandse Antillen. In tussenliggende periodes heb ik als bedrijfsjurist gewerkt in het internationale
bedrijfsleven, met name in Londen. Sinds 2005 werk ik als partner binnen De Jong & Partners Juristen en richt ik mij
als juridisch adviseur vooral op zakelijk-juridische kwesties.
Mijn focus ligt al geruime tijd op het privacy recht in algemene zin, in de Zorg en de werkomgeving & ICT-recht.
Een andere focus is arbeidsrecht in brede zin. Van advisering en begeleiding op het gebied bij arbeidsgeschillen tot
reorganisaties. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan als algemeen bedrijfsjurist. De ervaring in de advocatuur
brengt met zich mee dat ik zeer goed in staat ben om risico’s te identificeren en in te schatten voor mijn cliënten.
Tegelijkertijd heeft mijn ervaring in het bedrijfsleven mij geleerd om pragmatisch te adviseren, met korte lijnen te
communiceren en in de besluitvorming mee te blijven denken met mijn cliënt.
JURIDISCHE ADVISERING, MET FOCUS OP: PRIVACY RECHT, ICT-RECHT, ARBEIDSRECHT
•

Privacy recht: strategische advisering, operationeel en projectmatig screening en implementatie van compliance
op het gebied van privacy recht, opstellen en beoordelen van de benodigde juridische documentatie,
inventarisaties en privacy analyses van IT- systemen, processen, DPIA’s, contracten, samenwerkingsafspraken
opstellen en onderhandelen.

•

Uitoefenen van de functie van externe Functionaris Gegevensbescherming.

•

Adviseren en onderhandelen over diverse overeenkomsten voor zakelijke dienstverlening, onder meer op het
gebied van ICT en flexibele arbeid

•

Arbeidsrecht: advisering ook in conflictsituaties, reorganisaties, privacy in de werkomgeving

2020

ERVARING

Maart 2020 – heden

Stichting NEED
Functionaris Gegevensbescherming
De "Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)" is de nationale kwaliteitsregistratie van
Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen in Nederland. De stichting NEED is een stichting zonder winstoogmerk en is in
2016 opgericht door SEH artsen.

Januari 2005 - heden

De Jong & Partners Juristen
Senior Jurist / Partner
Werkzaamheden:
•

Toetsen, begeleiden, uitvoeren van Privacy compliance projecten

•

Advisering en juridische bijstand aan interne Functionarissen Gegevensbescherming,
Privacy Juristen en Professionals

•

Extern bedrijfsjurist op flexibele basis voor diverse vaste cliënten voor alle werkzaamheden
in de specialisaties

•

Optreden als strategisch en juridisch adviseur bij geschillen in de specialisaties

•

Begeleiden, adviseren en uitvoeren van diverse reorganisaties

September 2007 – September 2011

Schaufele - De Jong Advocaten
Advocaat & Solicitor
Advisering en het voeren van procedures binnen de aandachtsgebieden

Juli 2003 - december 2004

Heijmeriks Advocaten, Arrondissement Rotterdam
Advocaat
Brede procespraktijk en juridische advisering op algemeen bedrijfsrechtelijk gebied, arbeidsrecht,
faillissementsrecht en veelvuldig optreden als curator.

September 2001 - maart 2003 Sabbatical Canada
Juli 1999 – September 2001

VISA International EU region, Londen
Senior Company Lawyer
Juridische ondersteuning van de afdelingen ’Brand & Marketing’, ‘Corporate Communications’ en ‘New

2020

Technologies’. Deelname aan afdeling overstijgende projectgroepen. Managen en voeren van
contractonderhandelingen, juridische advisering over een breed gebied, zowel op strategisch niveau als operationeel.
Gespecialiseerd in reclame en sponsoring, tweemaal Olympische Spelen (Sydney en Athene). Intensief in aanraking
geweest met ICTcontracten met leveranciers en partners op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe ICT
toepassingen. Medeverantwoordelijk voor de reorganisatie van de EU Legal Department om efficiency verhoging te
bewerkstelligen en voor aansturing en begeleiding van de para-legals.

November 1996 – oktober 1997

Fingerscan Pty Ltd., Londen
Legal Counsel & Marketing Manager
Gecombineerde functie van marketing manager en juridisch adviseur bij het opzetten van de Europese tak van een
Australische leverancier van biometrische apparatuur. Vestigen van relaties met en ondersteunen van distributeurs,
value added resellers, producenten van hardware (OEM’s), system integrators. Geheel west-, centraal- en oost
Europa. Algehele juridische ondersteuning van de Europese regiodirectie.

1995 - 1996

Chequepoint Group of Companies, Londen
Interim Legal Counsel
Bedrijfsjurist voor een internationale retail organisatie betalingsverkeer en wisselkantoren. Opzetten van juridische
structuur voor de internationale uitbreiding van de organisatie. Juridisch aanspreekpunt voor de Nederlandse tak.

1990 - 1995

Advocatenkantoor Sint Jago Francis, Oranjestad Aruba
Advocaat
Advisering en voeren van procedures voor internationale en Nederlandse cliënten. Bedrijfsrecht, arbeidsrecht,
insolventierecht, optreden als curator, Trust en offshore activiteiten en verbintenissenrecht.
Begeleiden en aansturen van de stagiaires en junior advocaten. Medeverantwoordelijk voor verhoging van de
efficiëntie van de onderneming, en uitbreiding van het kantoor in de Nederlandse Antillen.

1986 - 1990

Heijmeriks & Van Gog Advocaten, Spijkenisse
Advocaat
Brede juridische advisering en het voeren procedures op algemeen bedrijfsrechtelijk gebied, arbeidsrecht,
faillissementsrecht en veelvuldig optreden als curator.

OPLEIDING
CIPM CERTIFIED INFORMATION PRIVACY MANAGER (VOORBEREIDING LOOPT NU, 2020 AFRONDEN)
CIPP/E (CERTIFIED INFORMATION PRIVACY PROFESSIONAL/EUROPE)

2018

Beëdiging advocaat Engeland (solicitor of the Supreme Court of England & Wales)

1998

English Law, College of Law Londen

1997-1998

Stageverklaring advocatuur

1989

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Rechten

1981-1986

2020

OVERIG

-

Internationaal docent en coach Yoga & Meditatie

-

Lid Raad van Toezicht van de Stichting Drazans Curaçao. Drazans is de Jeugdtheaterschool die
de artistieke, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren stimuleert.

-

Lid Vereniging Privacy Recht,

-

Lid NGFG (Nederlands Genootschap voor Functionarissen Gegevensbescherming)

2020

