
 

Ga jij de uitdaging aan waarbij je vanuit jouw expertise, namelijk 

informatiebeveiliging en privacy, voor twéé(!) organisaties het verschil kunt maken? 

Lijkt het jou mooi om dit voor organisaties op te pakken die zich dag in dag uit 

bezighoudt met enorm belangrijk werk, namelijk de waterkwaliteit van Nederland?  

Lees dan nu verder! 

 

CISO | AQUON & Aqualysis | 36 uur per week|  

max. €81.341,- bruto per jaar| Houten/Zwolle 
 

We zoeken voor beide laboratoria in totaal één fulltime Privacy & Information Security Officer (C)ISO. 

 
Jouw uitdaging als CISO 
Werken met Informatiebeveiliging en privacy is jouw expertise. Bovendien lijkt het je boeiend om dat te doen in twee 

organisaties waar de analyse van de Nederlandse waterkwaliteit er dagelijks toe doet. Wij zijn betrouwbare en 

toegankelijke ketenpartners van de waterschappen. Een optimale bescherming van gegevens is hierbij van cruciaal 

belang. De afdelingen ICT van beide laboratoria voeren regie op het technische, het infrastructurele en het 

applicatiebeheer van het applicatielandschap. Het uitvoeren van sleuteltaken doen we zelf.  

 

Wat ga je doen?   
Jouw inzet is breed. Je bent de spin in het web als het gaat om de bescherming tegen specifieke dreigingen, informatie 

beveiligingsrisico’s en toezicht op de omgang met persoonsgegevens. Je beweegt je op zowel het strategische, 

tactische en operationele vlak. Je vervult een centrale rol in het beheren van alle processen (PDCA) en stuurt actief 

zodat beide organisaties zowel aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) als de BIO (Baseline 

Informatiebeveiliging Overheid) voldoen. Je doet analyses, bent verantwoordelijk en voert de regie over een groot 

aantal beveiligingsmaatregelen. Je opereert risico gestuurd en zorgt dat de effectiviteit van de maatregelen wordt 

gemeten, beoordeeld en verbeterd.  

 

Je hebt een uitvoerende en sterk adviserende rol en bent het dagelijkse aanspreekpunt voor wat betreft 

gegevensbescherming. Je werkt samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die de onafhankelijke interne 

toezichthouder is op de naleving van de AVG en andere privacy wet- en regelgeving. 

 

Wat vragen we van jou? 
Heb jij, onder andere: 

• HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een AVG/ privacy opleiding 

• Kennis van actuele ICT-infrastructuren, -netwerken en beveiligingstechnieken 

• Een pragmatische instelling en je kunt wetgeving vertalen naar de praktijk 

• Ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en ISO 27001/27002 of bereid daar snel 
diepgaande kennis van te nemen 

 

 



 

 
Wat bieden we jou? 
Wij bieden jou, 

• Een veelzijdige baan bij twee trotse, innovatieve en kwaliteit gedreven bedrijven die werken aan de 
waterkwaliteit van Nederland.  

• Flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals: 
o  21% IKB (Individueel Keuze Budget), dit kun je onder andere inzetten voor vakantietoeslag, 

eindejaarsuitkering of het kopen van extra vakantiedagen. 
o 6.000 euro per 5 jaar aan Persoonsgebonden Basis Budget, waarmee persoonlijke ontwikkelings- en 

opleidingsmogelijkheden gefinancierd kunnen worden. 

• De functie van CISO is ingeschaald in schaal 11 van de CAO Werken voor Waterschappen. Afhankelijk van je 
ervaring wordt het salaris bepaald, met een bruto maximumjaarsalaris van €81.341,- voor 36 uur per week, 
inclusief 21% individueel keuzebudget.  

• Mogelijkheid om hybride te werken met bijbehorende reis- en/of thuiswerkvergoeding. 

• Een goede pensioenvoorziening bij het ABP. 
 
Standplaats voor deze functie voor Aqualysis is Zwolle, en voor AQUON Houten (nu nog Tiel) waar we een nieuw 
state-of-the-art laboratorium aan het bouwen zijn. De verwachting is dat dit eind 2024 klaar is. 
 

Over ons 
Bij AQUON en bij Aqualysis bieden wij door onderzoek dagelijks inzicht in de kwaliteit van water. Wij verzorgen op 

deskundige wijze de monsterneming, analyse en rapportage voor de waterschappen en hoogheemraadschappen in 

Midden-, Zuid- en Oost-Nederland. Samen werken wij aan schoon water en creëren we met elkaar een duurzaam 

leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater. Want goed water is goed leven!  

 

Interesse en solliciteren?  
Leuk dat je interesse hebt. Wij ontvangen graag je sollicitatie! Je kan je interesse en sollicitatie via dit platform 
kenbaar maken. Wij kijken uit naar jouw bericht en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.  
Wil je (eerst) meer wilt weten over de vacature? Bel dan met Elwin Nieuwenhuis, adviseur ICT AQUON, 06 50732111 
of Marc Linsen, teamleider bedrijfsvoering Aqualysis, 06 20535111. Zij staan je graag te woord. 
 
AQUON en Aqualysis werven zelf. Wij stellen er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten 

aanbieden. 

 


