Information Security Officer
(32 - 40 uur per week)
Qualizorg is de marktleider op het gebied van het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van
kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg in Nederland. We werken voor ruim 9.500
zorgorganisaties en benaderen elk jaar meer dan drie miljoen patiënten om inzichten te krijgen in de
kwaliteit van zorg. We geloven in een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg en
bieden inzicht in data aan zorgverlener, patiënt en maatschappelijke belanghebbenden. Dit doen we
met gebruiksvriendelijke en vooruitstrevende IT.
Werken bij Qualizorg is werken bij een snelgroeiende en dynamische organisatie, met veel vrijheid en
ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. De communicatielijnen zijn kort en we kennen een
informele, collegiale en professionele werksfeer waar aandacht voor de klant en voor de medewerker
centraal staat. Samen met ongeveer 35 enthousiaste collega’s werk je dagelijks met veel passie en
betrokkenheid aan de zorg van morgen.
Sinds februari 2019 is Qualizorg een zelfstandige Business Unit binnen CompuGroup Medical (CGM).
CGM Nederland automatiseert al ruim 30 jaar zorg- en bedrijfsprocessen voor zorgprofessionals in de
eerste lijn.
Over de functie
Als Information Security Officer zorg jij ervoor dat de organisatie beschermd is tegen
informatiebeveiligingsrisico’s en dat de organisatie up-to-date is met de wet- en regelgeving (zoals de
AVG) op het gebied van informatiebeveiliging, beheerproceskwaliteit en privacy.
Binnen Qualizorg vinden we betrouwbaarheid en kwaliteit van cruciaal belang. Omdat we in ons
werkveld te maken hebben met gevoelige data en veel IT-processen heeft IT Security een prominente
rol binnen organisatie. Daarom maak (en houd) je de organisatie bewust van individueel gedrag op de
informatieveiligheid. Je houdt je bezig met het beleid omtrent de informatiebeveiliging en voert de
regie over de implementatie van benodigde maatregelen. Ook coördineer je de reacties op
calamiteiten zoals (ernstige) issues op het gebied van informatiebeveiligingsincidenten.
Als information Security Officer ben je tegelijkertijd verantwoordelijk voor het toezicht op ons
kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin heb je de rol om te borgen dat we een lerende organisatie zijn
die actief stuurt op risicobeheersing en procesverbetering. Dit doe je door actief het MT hierin te
adviseren en de organisatie te stimuleren om te werken in een vorm van een PDCA-cyclus. Met
betrekking tot ons kwaliteitsmanagementsysteem streef je ernaar om zoveel mogelijk integratie te
organiseren in het managementsysteem en auditeringsproces van ISO 9001 en ISO 27001.
Wat ga je doen?
- Je ontwikkelt, implementeert en evalueert het security- en privacybeleid binnen de organisatie;
- Je beheert de opvolging van aan beveiliging gerelateerde incidenten (incidentenbeheer
beveiligingsincidenten);
- Je bewaakt het voldoen aan wet- en regelgeving m.b.t. de informatievoorzieningen;
- Je stelt verbeterplannen op voor de (informatie-)beveiligingsprocessen/procedures en
maatregelen, ISO-9001, NEN-7510 en ISO-27001 en implementeert deze;
- Je geeft gevraagd én ongevraagd advies over security en/of privacy-aangelegenheden bij de
ontwikkeling van beleid en systemen (privacy by design);

-

-

Je stimuleert het security en privacy-bewustzijn van medewerkers;
Je bent kartrekker in de uitvoering van de procedure 'Melden datalek' en houdt een
meldingsregister van datalekken bij in samenwerking met de DPO;
Je verzorgt de totstandkoming van verwerkersovereenkomsten en de uitvoering van Data
Privacy Impact Assessments (DPIA's);
Je bewaakt de rapportagestructuur van Qualizorg;
Je bent medeverantwoordelijk voor de risicobeheersing en adviseert het MT hierin (gevraagd en
ongevraagd).

Wat vragen wij?
- Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring als Privacy en Security Officer in een dynamische (IT)
omgeving;
- HBO+ werk- en denkniveau;
- Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving en standaarden zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG);
- Je hebt kennis en ervaring van ISO-9001, NEN-7510 en ISO-27001;
- Je bent in staat om processen “levend” te maken, waardoor collega’s deze begrijpen en de als
“gewoon” beschouwen;
- Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Je bent organisatiesensitief, omgevingsbewust, analytisch sterk;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal, zowel mondeling als
schriftelijk.
Wat bieden wij jou?
Per direct een uitdagende functie met veel vrijheid en ruimte voor persoonlijke inbreng en
ontwikkeling. Wij bieden je een afwisselende en verantwoordelijke baan voor 32 - 40 uur per week
binnen een informele en collegiale werksfeer. Een marktconform salaris, 25 vakantiedagen (o.b.v.
fulltime dienstverband), collectieve pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden en een laptop van de
zaak. Maar vooral een veelzijdige baan in een dynamische omgeving waar we elke dag aan
maatschappelijk relevante projecten werken.
Dit alles met een mooie mix van collega’s die met veel passie en betrokkenheid dagelijks de doelen
nastreven. Waar we naast hard werken ook ontspanning erg belangrijk vinden en daarom regelmatig
leuke activiteiten organiseren.
Informatie
Kijk voor meer informatie over Qualizorg of CGM op de websites van Qualizorg en CGM.
Word jij onze nieuwe collega?
Zie jij een match en lijkt het je leuk om het Qualizorg-team te komen versterken? Stuur dan je
motivatiebrief en CV naar sollicitaties@qualizorg.nl t.a.v. Niels Grit, Directeur.

