
 

 
1 
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Gemeente Overbetuwe 

De gemeente Overbetuwe telt ruim 48.000 inwoners, 

verdeeld over 11 dorpskernen. Het ligt in het hart van de 

regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, 

bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen 

handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke 

gemeente om te wonen en te werken. 

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en 

coöperatieve gemeente. Een betrouwbare partner met een 

duidelijke visie.  De gemeente hecht zich aan resultaatgericht 

werken, efficiënt werken en afspraak is afspraak. Vanuit een 

krachtige en zelfstandige positie werkt Overbetuwe samen 

met inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.  

 

Moderne informele organisatie 

De gemeente Overbetuwe is een moderne, informele 

organisatie, waar de lijnen kort zijn. De gemeente vaart  

een duidelijke koers die voldoende ruimte biedt om flexibel in 

te spelen op actuele ontwikkelingen. Als organisatie is 

Overbetuwe volop bezig om (andere) manieren van 

samenwerken te ontwikkelen met de omgeving. Dit komt tot 

uitdrukking bij de Omgevingswet, in het Sociaal Domein en in 

de digitalisering van de (dienstverlenings)processen.  

 

 

 

 

De organisatie kent drie domeinen: het domein Fysiek, het 

domein Sociaal en het domein Dienstverlening en heeft ruim 

350 vaste medewerkers. 

 

Het team 
Het team Strategie, Personele en Juridische Zaken (SPJ) valt 
binnen het domein Dienstverlening en bestaat uit ongeveer 
25 medewerkers werkzaam binnen de clusters strategie, 
personeel en organisatie, juridisch, inkoop en aanbesteding. 
De CISO maakt deel uit van het Team SPJ. Binnen dit team 
werken de adviseurs interdisciplinair samen aan het 
doorontwikkelen en verbeteren van de bedrijfsvoering van de 
gemeente Overbetuwe.  
De teamontwikkeling is gericht op het vormgeven van een 
optimale verbinding met de lijnorganisatie en het door 
ontwikkelen van het zelf organiserend vermogen van de 
verschillende clusters binnen het team. Doel is het op 
integrale wijze verzorgen van interne adviezen, 
beleidsvorming en ondersteuning van de organisatie op het 
brede gebied van interne en externe dienstverlening.  
Daarnaast is het streven om samen met de adviseurs van 
Strategie de interne en externe dienstverlening naar een 
hoger niveau te tillen. 

 

 

Waarom werken in  
Overbetuwe? 

• Moderne, informele 
organisatie  

• Zelfbewust en coöperatief 

• Dynamische organisatie 

• Mogelijkheden om jezelf te 
ontplooien 

• Flexibele werktijden en tijd- 
en plaats onafhankelijk 
werken 
 

• Betrokken medewerkers 
 

Geerts en Partners is voor de gemeente Overbetuwe op zoek naar vernieuwende en 
verbindende CISO. Ben jij een stevige sparringpartner die initiatief neemt? Wil jij de uitdaging 
aangaan om de informatiebeveiliging van de gemeente Overbetuwe gereed te maken voor de 
toekomst? Vind jij daarbij eigenaarschap en resultaatgericht werken vanzelfsprekend? Wil jij 
vanuit een zelfbewuste en coöperatieve houding helpen onze organisatie op een hoger plan te 
tillen? Dan ben jij de ideale versterking voor Overbetuwe! 
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De CISO 
Informatiebeveiliging bij de overheid wordt steeds 
belangrijker en is essentieel voor gemeenten. De toenemende 
digitalisering en het vele thuiswerken vragen om een hogere 
digitale weerbaarheid. Overbetuwe zoekt daarom een 
enthousiaste collega die in staat is om informatiebeveiligings-
beleid verder vorm te geven. 

Wat ga je doen? 

- Opstellen, bijstellen en borgen van informatie-

beveiligingsbeleid en daaruit voortvloeiende plannen. 

- Toezicht houden op de uitvoering van het informatie-

beveiligingsbeleid en daaruit voortvloeiende maatregelen. 

- Adviseren van het (lijn)management over hun 

verantwoordelijkheidsgebieden binnen de 

informatiebeveiliging en bij de implementatie van 

informatiebeveiligingsplannen. 

- Optreden als informatiebeveiligingsadviseur bij nieuwe 

ICT-voorzieningen en bij ingrijpende veranderingen. 

- Coördineren van ENSIA-audits, periodieke 

beveiligingsaudits, risico-, afhankelijkheids- en 

kwetsbaarheidsanalyses op processen. 

- Coördineren en adviseren bij beveiligingsincidenten en 

optreden bij calamiteiten. 

- Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van 

informatiebeveiliging en het initiëren van voorstellen voor 

aanvullingen of verbeteringen van producten, 

methodieken of werkwijzen. 

- Opzetten en initiëren van (periodieke) 

informatieveiligheidsbewustzijn programma’s. 

- Periodiek rapporteren over beveiligingsincidenten en de 

afhandeling daarvan aan college van B&W en directie. 

Wat zoeken we? 
Overbetuwe zoekt een integere adviseur met bestuurlijke 
sensitiviteit en overtuigingskracht. Iemand die alert, 
initiatiefrijk, proactief, analytisch en omgevingsbewust is. 
Uiteraard heb je goede communicatieve vaardigheden en 
acteer je flexibel in een veranderende omgeving. 
Verder beschik je over HBO of academisch werk- en 
denkniveau, bij voorkeur op het gebied van de 
informatiebeveiliging. Je hebt relevante werkervaring in een 
gemeente of bij een Gemeenschappelijke Regeling.  
Je hebt affiniteit met ICT (besturingssystemen, netwerken,  
standaarden, ontwikkel- en beheermethoden).  
Je hebt kennis en ervaring op het gebied van informatie- 
beveiliging en risicoanalyse, in het bijzonder kennis van 
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO),  
specialistische beveiligingstechnieken, zoals encryptie, 
technische infrastructuur samen met de business inschatting 
van de kwetsbaarheden. Je hebt kennis en ervaring op het 
gebied van procesgericht werken en projectmatig werken. 
 
Geboden wordt 
Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal 
€ 3.326, - maximaal € 5.247, - bruto per maand 
(Aanloopschaal 10A, functieschaal 11) bij een volledige 
werkweek van 36 uur (per 1 december 2021).  
 

Een Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en 
Levenslooptoelage. Dit is een vrij besteedbaar budget. Flexibele 
werktijden en goede mogelijkheden voor tijd- en plaats 
onafhankelijk werken. Een detachering vanuit je huidige 
organisatie behoort tot de mogelijkheden. 

Wat zoeken we? 

• Kennis en ervaring met 
informatiebeveiliging  
en ICT 

• Integere pro-actieve adviseur 

• Bestuurlijk sensitief 

• Omgevingsbewust 

• Communicatief sterk 

• Flexibel 
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Geïnteresseerd? 

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt, solliciteer dan 

uiterlijk vóór 1 maart 2022. Upload je sollicitatie via onze 

website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures.  

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Nicole 

Ramaekers, 06-101 855 40 of 013 20 71 006.  Zodra de data 

voor selectiegesprekken bij de opdrachtgever bekend zijn 

worden die op onze site geplaatst. 
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