
 
 

 

 

De AVG, de BIO en ISO hebben geen geheimen meer voor jou? 

Schrijf jij vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit met hoofdletters? 

Wil jij informatiebeveiliging op een hoger plan tillen? 

Bij een organisatie waar de mens centraal staat? 

Waar het gaat om het aanzwengelen van talent 

en het in beweging brengen van medewerkers? 

Kom dan zelf in beweging en solliciteer naar onze vacature voor een 

CHIEF INFORMATION 

SECURITY OFFICER (CISO) - 18 uur  

> JIJ BENT… 

 een enthousiast persoon met een hbo werk- en denkniveau (aangevuld met een opleiding in 
het management van informatiebeveiliging); 

 een kenner van ICT-techniek (netwerken, besturingssystemen en applicaties); 

 een kei als het gaat om inzicht in bedrijfsprocessen en organisatorische processen; 

 bekend met de AVG en Baseline Informatiebeveiliging voor de Nederlandse Overheid (BIO); 

 ervaren in het uitvoeren van audits, risicoanalyses en DPIA’s (Data Privacy Impact 
Assessments); 
 



 
 

 

 integer, nauwkeurig, beveiligingsbewust en zeer secuur; 

 een flexibele en dienstverlenende teamspeler met een groot veiligheids- en 
verantwoordelijkheidsgevoel; 

 niet op je mondje gevallen (je bent goed in de beheersing van de Nederlandse taal én je durft 
standvastig je mening te geven en visie te delen); 

 snel thuis in het werken met onze systemen; 

 niet vies van doewerk; 

 proactief, communicatief, representatief en sociaal. 

Ben jij dit (nu) nog niet, maar lijk jij hier wel erg op of wil je hierop gaan lijken? 

Dan bieden we jou de mogelijkheid om via interne trainingen je het vak eigen te maken. 

> WIJ ZIJN … 
 

 Baanbrekers; 

 een innovatieve uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid (we 
doen het erg goed in landelijke benchmarks); 

 een intergemeentelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk; 

 een werkgever waar de mens centraal staat. Wij helpen kandidaten uit de Participatiewet en 
SW-medewerkers hun talenten vinden, ontplooien en benutten; 

 een dienstverlener voor het lokale en regionale bedrijfsleven; 

 een samenwerkings- en netwerkbedrijf; 

 een werkgever die graag zorgt voor beweging! 
 
> DIT GA JE DOEN: 
 

 Je zorgt voor een samenhangend pakket van maatregelen op basis van de Baseline 
Informatiebeveiliging voor de Nederlandse Overheid (BIO). Dit om de vertrouwelijkheid, de 
integriteit en de beschikbaarheid van alle informatie binnen Baanbrekers te waarborgen. 

 Je zet je ervoor in dat Baanbrekers blijvend voldoet aan de eisen van de AVG en de ISO 
27.0001-norm. 

 Je houdt ons informatiebeveiligingsbeleid actueel. 

 Je houdt toezicht op de invoering en naleving van wet- en regelgeving en het 
informatiebeveiligingsbeleid. 

 Je geeft voorlichting aan medewerkers over wet- en regelgeving en over ons 
informatieveiligheidsbeleid. 

 Je geeft gevraagd en ongevraagd advies. 

 Je zorgt voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en systemen. 

 Je beheert en controleert bestaande systemen, processen, applicaties en infrastructuur op 
het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Je komt ook met verbetervoorstellen. 

  



 
 

 

 Je zorgt voor het uitvoeren van audits en risicoanalyses. 

 Je rapporteert en adviseert over maatregelen, incidenten, acties, controles en resultaten op 
het gebied van informatiebeveiliging. 

 Je bevordert het beveiligingsbewustzijn van onze organisatie. 
 

> DIT GEVEN WIJ JOU: 

 Een leerzame, dynamische, prettige en informele werkomgeving, waar de mens centraal 
staat. 

 Een leuke en verantwoordelijke job, die je je écht eigen kunt maken. 

 Ruimte voor jouw initiatieven. 

 Een organisatie met unieke doelgroepen. 

 Een baan voor 18 tot 20 uur per week voor twaalf maanden. Uiteraard met uitzicht op 
verlenging als het van beide kanten goed bevalt. 

 Een marktconform salaris (maximaal 3.968 euro bruto per maand als je een fulltime baan 
hebt). 

 Een telefoon ‘van de zaak’. 

 Moderne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een breed pakket aan opleidingsfaciliteiten, 
de mogelijkheid tot koop en verkoop van verlof, thuiswerkmogelijkheden, een fietsenplan, 
een individueel keuzebudget (15,55% van je jaarsalaris), betaald ouderschapsverlof en een 
premievrij pensioen. 

 Ruimte om te werken aan jouw ontwikkeling en groei (we helpen je hier graag bij). 
 
> ZIN IN? 
 

 Heb je nog vragen?  
Bel dan even met Angeline Grootswagers, teamleider interne beheersing: 0416 67 10 00. 

 Heb je er zin in om onze CISO te worden?  
Mail dan je cv en motivatiebrief veilig via www.baanbrekers.org/solliciteer voor 30 mei a.s. 
Vermeld het vacaturenummer 20-14. 

 Ja, je mag op een originele manier reageren. Graag zelfs! 

 Nieuwsgierig naar Baanbrekers?  
Kijk dan op www.baanbrekers.org of volg ons op de sociale media. 

 O ja, nog even dit: we vragen deze vacature op hetzelfde moment intern en extern uit. Bij 
gelijke geschiktheid, dan gaat deze baan naar de interne (herplaatsings)kandidaat. Het kan 
zijn dat we je vragen om een assessment te doen. Dan weet je dat alvast.  

http://www.baanbrekers.org/solliciteer
http://www.baanbrekers.org/

