
 

 

Strategisch Security Adviseur – cluster BCO 

 

Ons aanbod 

Werklocatie: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet 

vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden 

uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt 

aangepast. Zodra weer mogelijk: De Rotterdam, 

Wilhelminakade 179 

Startdatum: Begin april 2021 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 36-40 

Duur opdracht: 12 maanden  

Verlengingsopties: 2 x 6 maanden 

FSK: 

Detavast: 

12 

Ja, kosteloze overname na 12 maanden in overleg 

eventueel mogelijk. 

Tariefrange: 110-125 euro 

Verhouding prijs/kwaliteit: 20% - 80% 

Data voor verificatiegesprek: Week 12 via MS teams 

Jouw opdracht 

Een Strategisch Security Adviseur is nodig voor enerzijds het uitvoeren van en bijdragen aan diverse 

strategische security vraagstukken binnen gemeente Rotterdam en anderzijds voor het versterken van 

het CISO-office. Doel en verantwoordelijkheden in deze rol:  

 

Lid van het CISO-office: 

• Dagelijkse agendering CISO-office onderwerpen, MJP-thema’s en spoedadviezen; 

• Bereid eigen adviezen voor en die van de CISO; 

• Voert review uit en draagt bij aan overige adviezen van gehele security keten. 

 

Strategisch adviseur op het gebied van: 

• Cybersecurity en informatiebeveiliging, gegevensbescherming en ISMS; 

• Risicomanagement, dreigingsbeeld en SIEM / SOC; 

• Governance, Risk & Control (GRC) tooling, processen en werkwijzen; 

• Continuïteitsmanagement, BCM, Resilience; 

• ICS / SCADA en IOT; 

• Cloud, Veilige Softwareontwikkeling, Privacy, Data, algoritmen; 

• Compliance, interne en externe audits en assurance opdrachten. 

 

Bijdragen aan de verander en ontwikkel opgave van kennis en competenties van security keten: 

• Coach; 

• Trainer; 

• Facilitator van digitale workshops, vergaderingen, inspiratiesessies. 

 



 

 

Daarnaast verwachten we een actieve, meedenkende en kritische houding richting de CISO en de gehele 

securityketen. 

 

Kortom een Strategisch Security Adviseur met inhoud en ervaring op het gebied van cybersecurity en 

informatiebeveiliging. Iemand die continu kwaliteit nastreeft, kritisch blijft, veranderingen zelf en samen 

met anderen weet te realiseren, communicatief zeer vaardig is, verbindend is en een echte teamspeler is. 

Jouw profiel 

• Kan op het juiste niveau (bestuurlijk, strategisch en tactisch) zowel mondeling als schriftelijk 

communiceren; 

• Is in staat om over security en informatiebeveiliging zaken vanuit een breed perspectief te adviseren, 

challengen en beoordelen (‘helicopterview’);  

• Is organisatie sensitief, heeft gevoel voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan; 

• Kan bruggen slaan met aanpalende domeinen zoals o.a. privacy, informatiebeheer en data; 

• Kan overtuigen; 

• Kan zowel op team- als individueel niveau coachen; 

• Kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. 

Eisen 

• Afgerond WO en of HBO-opleiding of denk/werkniveau; 

• Minimaal 10 jaar ervaring in de vergelijkbare functie van Strategische Security adviseur als onderdeel 

van een CISO-office, op het werkgebied van cybersecurity, informatiebeveiliging, 

continuïteitsmanagement, compliance en audit; 

• Inhoudelijk kennis en advieservaring op het gebied van cybersecurity, informatiebeveiliging, 

driegingsbeeld, ISMS, business continuity management, SIEM/SOC, ICS/SCADA, IOT, SIEM/SOC; 

• Inhoudelijk kennis en advieservaring op het gebied van risicomanagement, privacy, informatiebeheer 

en data; 

• Inhoudelijk kennis en advieservaring op het gebied van BIO, ISO2700X, NEN7510, ISO31000; 

Wensen 

• Ervaring in soortgelijke functies binnen een organisaties met > 10.000 medewerkers; 

• Ervaring in vergelijkbare functies, bij diverse organisaties in de afgelopen 10 jaar; 

• Ervaring met het leveren van strategisch advies (in woord en geschrift) op raads-niveau; 

• Aantoonbare ontwikkel en verander-ervaring van teams van professionals binnen de gemeentelijke 

context; 

• Certificering op het gebied van informatiebeveiliging zoals CISM, CISSP, ISO. 

De afdeling 

Het CISO-office geeft richting en sturing aan de gehele security keten binnen gemeente Rotterdam. De 

securityketen bestaat naast de CISO en DISO’s, uit diverse professionals op het gebied van Security 

Management en het Security Operations Center. 

Onze organisatie 

Het CISO-office is onderdeel van de Afdeling Strategie & Ondersteuning, welke gepositioneerd is binnen 

de BCO (Bestuurs- en Concern Ondersteuning) van de Gemeente Rotterdam. 


