
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de  

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

CHIEF INFORMATION 

SECURITY OFFICER (CISO) 

Deze medewerker werkt onder leiding van de teamleider interne beheersing. Hij of zij zorgt voor een 

samenhangend pakket van te treffen maatregelen op basis van de algemeen aanvaarde standaard, 

de Baseline Informatiebeveiliging voor de Nederlandse Overheid (BIO). Dit ter waarborging van de 

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle informatie binnen Baanbrekers, het borgen 

van de AVG en het voldoen aan de ISO-norm 27001 in de gehele organisatie. 

 

Resultaatgebieden van de CISO: 

 het actueel houden van het informatiebeveiligingsbeleid; 
 het toezicht houden op de implementatie en naleving van wet- en regelgeving en het 

informatiebeveiligingsbeleid en het geven van voorlichting hierover aan medewerkers; 
 het gevraagd en ongevraagd adviseren van de teamleider interne beheersing over 

informatiebeveiliging; 
 het ontwikkelen van nieuwe projecten/systemen; 
 het beheren en het controleren van, alsmede het adviseren over aanpassingen van 

bestaande systemen, processen, applicaties en infrastructuur aan de geldende 
informatiebeveiligings- en privacy-eisen; 

 het uitvoeren en coördineren van audits en risicoanalyses; 
 het rapporteren en adviseren betreffende maatregelen, incidenten, acties, controles en 

resultaten van de informatiebeveiliging; 
 het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn en het geven van voorlichting hierover. 

 

> WIJ VRAGEN: 

De CISO die wij zoeken: 

 heeft een hbo werk- en denkniveau, aangevuld met een opleiding in het management van 
informatiebeveiliging; 

 heeft kennis van ICT-techniek (netwerken, besturingssystemen en applicaties) in combinatie 
met een goed inzicht in bedrijfsprocessen en organisatorische processen; 

 heeft kennis van de ISO 27001 en de AVG; 

 heeft kennis van en ervaring met het uitvoeren van audits, risicoanalyses en Privacy Impact 
Assessments (PIA); 

 is integer, kan samenwerken, heeft een hands-on mentaliteit, is standvastig en 
beveiligingsbewust. 

  



 

 

> WIJ BIEDEN: 

Je komt te werken in een prettige, informele werkomgeving die volop in beweging is en waarbij de 

mens centraal staat! Wij bieden je, naast deze uitdagende functie waarbij je de ruimte krijgt voor 

initiatief en verantwoordelijkheid, het volgende:  

 Een dienstverband van achttien uur per week voor één jaar. Hierna vindt een evaluatie 
plaats. Afhankelijk hiervan kan het dienstverband worden verlengd.  

 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, 
fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, Individueel Keuze Budget). 

 Deze functie wordt nog worden ingedeeld in het functiewaarderingssysteem. Salarisindicatie: 
tussen 2.675 en 3.929 euro bruto per maand (schaal 9) bij een volledige werkweek van 36 
uur.  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Angeline Grootswagers, 0416 67 10 00, 
angelinegrootswagers@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 29 november a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld het vacaturenummer: 19-36. 

Deze vacature vragen wij tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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