Lodewijk Olthof

PERSOON
Naam
Lodewijk Olthof
Geboortedatum
5 juli 1970
Nationaliteit
Nederlandse
Burgerlijke staat
Gehuwd
Adres
Rondeel 2, 2652GZ Berkel en Rodenrijs
Website
www.olthofsupport.nl
Contact
06 4633 8354

lodewijk@olthofsupport.nl

PROFIEL
In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende branches, projecten en rollen. Ik
ben een pragmatische consultant met uitgebreide ervaring in het implementeren en beheren van
informatiebeveiligingsmanagementsystemen, kwaliteitsmanagementsystemen en AVG. Met mijn
enthousiasme, duidelijke communicatie en mijn inhoudelijke kennis weet ik mijn omgeving mee te
krijgen. Ik heb een sterk oog voor detail en streef naar perfectie in alles wat ik doe.
Sinds mei 2018 ben ik werkzaam als zelfstandig consultant vanuit mijn eigen organisatie: Olthof
Support.

CERTIFICATEN
Certified Information Security Manager (CISM) - ISACA (2017)
Professional Scrum Master I - Scrum.org (2017)
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor - Firebrand (2016)
ITIL version 3 Foundation - EXIN (
Managing Successful Programmes Practitioner - EXIN (2010))
Prince2 Practitioner - APM Group (2008)

RELEVANTE OPLEIDINGEN
Certified Information Privacy Manager (CIPM) – IAPP ( 2018)
Certified Information Privacy Professional / Europe (CIPP/E) – IAPP ( 2018)
ISO 9001: opzetten en invoeren kwaliteitsmanagementsysteem - NEN (2015)
NEN 7510: opzetten en invoeren informatiebeveiligingsbeleid - NEN (2013)
Influencer - VitalSmart (2013)
Green Belt Lean Six Sigma - UNC (2010)
Masterclass Organisatieontwerp en Procesinnovatie - NCOI Business School (2009)
HBO informatica – Haagse Hogeschool (1996)
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WERKGEVERS
mei 2018 – heden
juni 2012 – april 2018
februari 2007 – mei 2012
februari 2003 – januari 2007
augustus 2002 – juli 2003
augustus 1996 – januari 2003

Olthof Support
NEXUS Nederland B.V.
KZA B.V.
Nationale Nederlanden
Haagse Hogeschool
KZA B.V.

Freelancer
Security Manager
Consultant
Testmanager
Docent
Consultant

WERKERVARING
Nov 2018 – heden
Karmac Innovatie & Informatie
Consultant ISO 27001/9001
Begeleiden van de organisatie bij het managen van het huidige ISMS en QMS. De binnen Karmac I&I
verantwoordelijke medewerker voor het ISMS en QMS en de directeur zijn vetrokken. Om het gat op te
vangen ben ik ingehuurd om ervoor te zorgen dat de zaken blijven lopen zoals gepland en deze netjes
overgedragen kunnen worden aan de nieuw aangestelde manager van het bedrijfsbureau.
De werkzaamheden bestaan uit het opvolgen van verbeteracties als gevolg van de externe ISO audit
van juli 2017, het actueel houden van de documenten in het ISMS en QMS met uitvoering van
bijbehorende controles, het verbeteren van het huidige documentmanagementsysteem zoals dat is
opgezet in de WIKI, Google Drive en Synergy, Het plannen, voorbereiden en uitvoeren van de interne
audits, Het afstemmen met de directie over beleidsonderwerpen rondom informatiebeveiliging en
kwaliteitsmanagement en met de CFO over privacybescherming (AVG) en het overdragen van alle
werkzaamheden aan de nieuwe manager van het bedrijfsbureau.
Jun 2018 – Okt 2018
Stichting Heliomare
Security Officer
Ervoor zorg dragen dat Heliomare voldoet aan hetgeen binnen de AVG gesteld wordt. Dit bestaat onder
andere uit het inrichten van het register van gegevensverwerkingen, opstellen en vastleggen van de
noodzakelijke verwerkersovereenkomsten, opstellen en implementeren van procedures datalekken en
rechten betrokkenen, het uitvoeren van privacy impact assessments en ervoor zorgen dat de
medewerkers meegaan met de veranderde manier van werken. Naast het opstellen heb ik er ook voor
gezorgd dat gecontroleerd wordt of hetgeen is afgesproken in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd
wordt.
Verder zorgen dat het privacy beleid past bij de organisatie en uitgevoerd wordt.
Daarnaast is een belangrijk onderdeel om de awareness binnen de organisatie op peil te brengen en te
houden en gemelde incidenten af te handelen.
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WERKGEVERS
Jan 2015 - Apr 2018
NEXUS Nederland B.V.
Security Manager
Leiding geven aan het project ter implementatie van ISO 27001 en NEN 7510 binnen NEXUS. Na
vaststelling van de scope opstellen van de planning voor het project met als einddoel de ISO 27001 en
NEN 7510 certificaten en het creëren van het bewustzijn over informatiebeveiliging binnen NEXUS.
In 2017 is ook de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen het project geplaatst.
Voornaamste zaken daarbij waren het opstellen van het privacy beleid en het daarop aanpassen van de
privacy statements, het in kaart brengen van de verwerkers en vervolgens opstellen en vastleggen van
de verwerkersovereenkomsten, opstellen en implementeren van de procedures datalekken en rechten
betrokkenen en het inrichten van het register van de verwerkingsactiviteiten.
Door de invoering van ISO 27001, NEN 7510 en AVG moesten diverse processen en procedures
aangepast worden. Ik heb ervoor gezorgd dat deze verandering in de werkwijze verankerd is binnen de
organisatie. Hiervoor heb ik diverse workshops gegeven en mensen begeleid tijdens de uitvoering van
de (nieuwe) werkzaamheden.
Als laatste heb ik het interne audit team opgezet en de planning gemaakt voor de audits. Onderdeel
hiervan was de controle op de invoering van de vernieuwde processen en procedures. Daarnaast zijn de
noodzakelijke privacy impact assessments uitgevoerd en ingepast binnen het audit programma.
Jun 2012 - Apr 2018
NEXUS Nederland B.V.
Quality Manager
Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de huidige processen binnen NEXUS en, indien
aanwezig, de knelpunten bij de uitvoering met als einddoel een effectievere doorstroom. Bij de
verbeteringen moet rekening worden gehouden met een eventuele ISO 9001 certificering.
Uiteindelijk is besloten niet te gaan voor de ISO 9001 certificering, maar voor de ISO 27001 en de NEN
7510 certificering. Daarbij zijn wel onderdelen van ISO 9001 meegenomen.
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ANDERE ACTIVITEITEN & INTERESSES
ISACA NL Chapter
Binnen de Nederlandse afdeling van ISACA ben ik betrokken bij de Privacy/GDPR comité. Doelstelling
van dit comité is om te komen met hulpmiddelen voor de leden om Privacy/GDPR gedragen ingevoerd
te krijgen binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in het onderzoek
uitvoeren naar bestaande modellen en frameworks en hulpmiddelen opstellen bij het uitvoeren van
onder andere DPIA’s, opstellen verwerkersovereenkomsten en procedure datalek.
ISACA The Netherlands is een organisatie van professionals voor professionals.
Lions Club Berkel en Rodenrijs
Sinds 2005 ben ik lid van de Lionsclub Berkel en Rodenrijs. Wij zetten ons in voor het goede doel in
Berkel en Rodenrijs. Dat doen wij enerzijds door activiteiten te organiseren welke geld opleveren
waarmee wij de doelen sponsoren en anderzijds door zelf de handen uit de mouwen te steken voor het
goede doel.
Gastlessen Geef IT door
In mijn vrije tijd verzorg ik gastlessen op middelbare scholen om leerlingen enthousiast te maken voor
een baan in de IT. De focus van mijn gastlessen ligt op het gebied van cybersecurity.
Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs
In mijn vrije tijd ondersteun ik de plaatselijke hockey vereniging (1400 leden) bij de implementatie &
borging van de nieuwe privacywetgeving. Voor het bestuur heb ik een actieplan opgesteld met zaken
welke uitgevoerd moeten worden (zoals onder andere opstellen register van verwerkingsactiviteiten,
verwerkersovereenkomsten en privacy statement). Daarnaast adviseer ik het bestuur over de wijze
waarop een en ander uitgedragen moet worden binnen de commissies.

KENNISGEBIEDEN & VAARDIGHEDEN
ISO 27001 / ISO 27002 / NEN 7510
ISO 9001
Privacy wetgeving (WBP/AVG)
Auditing
Projectmanagement
Testmanagement
Business Process Management
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PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
Creativiteit
Communicatief
Coaching
Teamwork
Zelfstandig

Basis

expert

TALEN
Moedertaal

spraak - goed
schrift – gemiddeld

spraak - gemiddeld
schrift – zwak

REFERENTIES OP AANVRAAG

23 augustus 2018

5/5

