Toegang tot het recht
De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) is verantwoordelijk voor een
belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: de rechtsbijstand. De
Raad zorgt er voor dat burgers toegang hebben tot goede en betaalbare
dienstverleners en ondersteuning voor juridische problemen. De Raad vervult deze
maatschappelijke functie betrokken, constructief en professioneel. De Raad voert
naast de Wet op de Rechtsbijstand ook de Wet schuldsanering natuurlijke personen
en de Wet beëdigde tolken en vertalers uit. De burger staat in ons handelen altijd
centraal.
Onze organisatie
De Raad is een prettige en informele organisatie met korte lijnen tussen
management en 290 medewerkers. Onze medewerkers werken verdeeld over
meerdere kantoren in het land. Belangrijke speerpunten van de Raad zijn het
datagedreven werken en het zijn van een excellente uitvoeringsorganisatie. Daarbij
bewegen we ons richting het worden van een kenniscentrum.
De afdeling
In deze functie werk je in het CIO office. Onder het CIO office vallen de expertises
terug Informatiebeveiliging en Privacy office (IBP) en Portfoliomanagement/Portfolio
office. Dit team valt onder directe aansturing van de manager bedrijfsvoering/CIO
(hierna: CIO) en werkt hoofdzakelijk in het ‘Centraal Kantoor’ te Utrecht, hoewel we
momenteel vanuit huis werken. Vanuit dit team wordt centraal regie gevoerd op alle
ontwikkelingen binnen de Raad en wordt de doelmatigheid, veiligheid en
rechtmatigheid van projecten en wijzigingen gecontroleerd. Het IBP team is
kortgeleden
samengevoegd
met
als
doel
de
beleidsterreinen
van
Informatiebeveiliging en Privacy dichter bij elkaar te brengen om zo als organisatie
nog beter in control te komen. Ook sturen we zo centraal op de prioritering van
vraagstukken en werken we samen aan een volwassener IBP domein.
Wij zijn op zoek naar een:

Security Officer / CISO (32-36 uur)

De functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het vervullen van de CISO taken, het
coördineren van de werkzaamheden van het IBP office en het verhogen van de
volwassenheid van informatiebeveiliging en privacy binnen de Raad.
Als Senior Security Officer (CISO) en Coördinator IBP heb je twee verschillende
pakketten van verantwoordelijkheden die elkaar versterken.
Het takenpakket van de Senior Security Officer (CISO) heeft een organisatiebreed
karakter en gaat veel verder dan ICT alleen. Het gaat om een strategische,
beleidsmatige adviesfunctie die gericht op de interne bedrijfsvoering en het externe
dreigingslandschap van de Raad en haar ketenpartners. Informatieveiligheid is
daarbij het primaire aandachtsgebied, waarbij je ook met de blik van senior security
officer naar vraagstukken kijkt. Van daaruit zijn er diverse raakvlakken zoals met
privacy, datawarehousing, architectuur, ICT, fysieke beveiliging en veiligheid,
juridische zaken, en integriteit. Als CISO geef je vorm aan een structurele aanpak
om de informatiebeveiliging van de Raad te verbeteren.

Daarnaast heeft de CISO een toezichthoudende en controlerende taak en werkt
daarin samen met de concerncontroller, functionaris voor gegevensbescherming en
CIO.
Als coördinator van het informatiebeveiliging en privacy office draag je zorg voor de
inhoudelijke sturing en ondersteuning van de privacy en security officers van de
Raad. Je zorgt dat de prioriteiten binnen het team duidelijk zijn en draagt zorg voor
de dagelijkse coördinatie van werkzaamheden van interne (en externe) privacy en
security officers. Om te zorgen dat de Raad steeds verder in control komt werk jij
aan het samenbrengen van informatiebeveiliging en privacy en zorg je voor
samenhang met Raadsbreed risicomanagement en andere processen binnen de
Raad. Denk hierbij aan portfoliomanagement, risicomanagement, architectuur, en
inkoop- en contractmanagement. Ook verbetering van de governance van het IBP
domein binnen de organisatie behoort tot jouw takenpakket. Denk daarbij aan de
volwassenheid van proceseigenaarschap en de samenwerking met, en verdere
ontwikkeling van accenthouders. Dit zijn een paar van de vele initiatieven die je
neemt om de volwassenheid van informatiebeveiliging en privacy binnen de Raad te
verhogen.
De werkzaamheden zijn onder andere de volgende:
- Opstellen van beleidsstukken en bestuurlijke beslisnotities.
- Vervullen van de coördinerende rol in de aansturing van de Security Officers en
Privacy Officers.
- Coördineren van beveiligingsincidenten i.s.m. de FG.
- Verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van strategisch securitybeleid en het
ontwikkelen en onderhouden van de meerjaren roadmap.
- Ontwikkelen en aansturen van het meerjarenplan voor implementatie en actueel
houden van de BIO.
- Periodiek rapporteren over informatiebeveiliging en privacy en gevraagd en
ongevraagd advies geven aan het management.
- Bevorderen van de security awareness binnen de Raad.
- Beoordelen en adviseren DPIA’s.
- Het IBP office beleidsmatig, procesmatig en op teamniveau verder
samenbrengen.
- Jaarplan voor het IBP office ontwikkelen, monitoren en realiseren.
- Security risico’s identificeren en adequate maatregelen formuleren en
implementeren.
- Inrichten van Business Continuïty Management.
- Contact onderhouden met stakeholders bij J&V bijvoorbeeld door het aansluiten
bij de CISO board.
De bijbehorende verantwoordelijkheden zijn onder andere de volgende:
- Verantwoordelijk voor het correct en kritisch uitvoeren van CISO taken.
- Verantwoordelijk voor het verder verhogen van de volwassenheid van privacy en
security binnen de Raad.
- Verantwoordelijk voor het vormen van de juiste beleidskaders en handvaten.
- Verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen het privacy
en security office.
- Verantwoordelijk voor het identificeren, inschatten en mitigeren van interne en
externe privacy en security risico’s.
De kandidaat
Wij zoeken iemand die … (is):
- Proactief
- Analytisch en kritisch
- Gericht op continu verbeteren
- Accuraat en zelfstandig

-

Open en communicatief sterk
Organisatiesensitief
De meest recente ontwikkelingen in de vakgebieden in de gaten houdt
In staat om advies uit te brengen op zowel strategisch als tactisch niveau
Kan schakelen tussen abstractieniveaus en risico’s in kaart kan brengen

Wij zoeken iemand met:
- HBO+ werk- en denkniveau
- Aantoonbare kennis en ervaring met het domein, bijvoorbeeld door CISM en
CISSP certificering
- Minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied van informatiebeveiligingsmanagement
- Kennis van en ervaring met overheidsrichtlijnen zoals de BIO
- Affiniteit met privacy management
- Ervaring met het coördineren van een team met verschillende expertises en
ervaringsniveaus
- Bij voorkeur ervaring bij de Rijksoverheid
- Aantoonbare ervaring met het adviseren op strategisch niveau en het vertalen
van strategie en beleid naar tactisch niveau
- Kennis van en ervaring met Business Continuïty Management
Wij bieden
Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Naast uitstekende
arbeidsvoorwaarden bieden we je een salaris in schaal J van de CAO Rechtsbijstand
(minimaal € 3.521,- en maximaal € 4.817,- bruto per maand o.b.v. 36 uur) en een
volledige 13e maand.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bert Voorbraak,
Manager Bedrijfsvoering en CIO, telefoonnummer 06 – 554 038 57.
Heb je interesse? Je kunt reageren tot 5 december 2020 via sollicitatie@rvr.org, ter
attentie van Bert Voorbraak, Manager Bedrijfsvoering en CIO. Stuur je motivatiebrief
en CV mee.

