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Peter Kat 
Chief information Security Officer & 
IT Security Consultant 

 

Woonplaats: Zoetermeer 

Mobiel: +31(0)6-55560712 

E-mail: p_kat@casema.nl 

 

Kort profiel 

Meer dan 20 jaar werkervaring en scholing hebben mij gevormd tot een allround professional. Een generalist, maar tegelijkertijd 

ook specialist, op veel terreinen kan ik de diepte in. Vanuit de 'harde' ICT-techniek ben ik gegroeid naar organisatie en 

management. Ik heb diverse (advies)opdrachten voor lokale overheden (gemeentes), decentrale overheden (Provincies en 

Ministeries), zorginstellingen en binnen de maakindustrie mogen realiseren op het gebied van cybersecurity/informatiebeveiliging, 

wat ervoor zorgt dat ik in staat ben om de juiste acties te ondernemen en overzicht in dienstenniveau te behouden, terwijl ook het 

politieke klimaat niet uit het oog wordt verloren.  

Mijn ervaring vanuit de commerciële, adviserende en projectmanagement rollen hebben er onder andere voor gezorgd dat ik zeer 

goed weet wat er speelt op het gebied van de meest recente IT-Securityontwikkelingen en informatiebeveiligingstrends en deze 

informatie ook kan toepassen binnen de projecten en opdrachten bij mijn klanten.  

 

Als (Chief) Information Security Officer en Adviseur It Security ligt het in mijn vermogen te zorgen voor duidelijkheid, structuur ten 

aanzien van de meest geavanceerde dreigingen enerzijds en het sturen op goede procedures en een synergetische 

samenwerking tussen de diverse bedrijfsonderdelen waar het gaat om vernieuwing van het IT-landschap anderzijds. 

Daarnaast ben ik ook bekend op het gebied van governance en compliance, op basis van externe en/of eigen normen (ISO 

27001 27002), Cloud Security (ISO 27017), het implementeren van (Information) Security Management en help toeleveranciers 

scherp te krijgen, zodat opdrachtgevers  'value for money' krijgen.  

Kortom: Ik maak goede dienstverleningsafspraken met de juiste kwaliteitswaarborgen. Ik zorg voor zicht, inzicht en oplossingen, 

met name bij 'new cases', in situaties die nieuw en/of troebel zijn. Ik maak het mogelijk stappen te zetten, in de goede richting, en 

zorg daarmee voor zichtbare verbetering. 

Ervaringenoverzicht 

01/07/2020-heden Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Chief Information Security Officer 

Ad interim verantwoordelijk voor het herzien en opstellen van de baselines, het beleid en communicatie 

omtrent informatiebeveiliging binnen het VNG Concern. Het VNG Concern bestaat uit VNG en alle daartoe 

behorende BV’s , Daarnaast betrokken bij en  verantwoordelijk voor nieuw te ontwikkelen IT Security 

oplossingen voor het veilig maken van de totale VNG werkomgeving. 

01/03/2020-heden Pink Elephant Nederland B.V., Security Officer en IT Security Consultant 

De interne Pink Elephant organisatie en haar klanten adviseren op het gebied van IT security vraagstukken 

en begeleiden van projecten. Daarnaast als ad interim IT Security Consultant inzetbaar voor advies, 

verander-, onderzoeks-, en communicatieprojecten voor diverse commerciële organisaties en lokale 

overheden. 

2019-28/02/2020 LBVD Consultancy B.V., Cyber Security en Informatiebeveiligingsconsultant 

Advies, verander-, onderzoeks-, en communicatieprojecten coördineren en uitvoeren voor diverse 

commerciële organisaties, lokale overheden en provinciën, woningcorporaties en zorginstellingen. 

2014-2019 Amitron B.V., Senior Cyber Security Advisor/ Projectmanager, verantwoordelijk voor het adviseren van 

klanten op het gebied van IT Security vraagstukken en begeleiden van vervangings- en 

implementatieprojecten van initiatiefase tot oplevering. Hierbij moet gedacht worden aan het vervangen van 

firewalls, Cloud Security, endpoint detection en response systemen, uitvoeren van GAP analyses, schrijven 

van rapporten over verbeterpunten en adviseren van IT management en directie over IT Security strategie. 
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2013-2014 QI ICT B.V., Accountmanager Networks en Security, verantwoordelijk voor het genereren van new-

business door het maken van commerciële afspraken bij bestaande en nieuwe accounts in het segment van 

100 – 4000 geautomatiseerde werkplekken. 

2012-2013 Weblimits BV, Accountmanager IT Security, verantwoordelijk voor het genereren van new-business door 

het maken van commerciële afspraken bij bestaande en nieuwe accounts in het segment van 25 – 1500 

geautomatiseerde werkplekken. 

2011-2012 CanvassCompany, Commercieel Projectleider, verantwoordelijk voor het contact met klanten en borgen 

van de Service Level Agreements. Meerdere projectteams sturen en motiveren bij het maken van 

commerciële afspraken voor de klant. Hierbij lag de focus niet alleen op het ondersteunen van het salesteam 

van de klant, maar ook bij het sturen van de verwachtingen van de klant. 

Speerpunten Kennisgebieden Cyber Security en Informatiebeveiliging 

 Opstellen baselines/beleid/communicatie rond security awareness 

 Hervalideren Information Security Management Systeem ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510 

 Security awareness, human factor, bewustzijnscampagnes 

 Uitvoeren van Security GAP analyses en IT-Security leveranciers vergelijk 

 Begeleiden Projecten Hacking/Phishing/MysteryGuest-acties  

Opleiding 

2009 IPMA D 

2008-2010 (DNF) HBO Management, Economie en Recht 

1991-1997 Havo B 

Cursussen en certificaten 

 Information Security Foudation + examen via Global Knowledge 4&5 november 2019 

 Information Technology Infrastructure Library versie 3 (Itil v3) 

 International Project Management Associate (IPMA) Geslaagd 2009 

 Prince2 Foundation  

 Diverse product certificeringen (o.a. Fortinet, Trend Micro, Check Point, Vasco, Websense, Kaspersky en Watchguard) 

 BT Business: Essentials Presenteren en rapporteren voor gevorderden 

Overig 

 Hobby's: muziek maken (DJ-en & gitaar) en luisteren, motorrijden, golfen 

Beroepservaring 

01/07/2020-heden Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

Chief Information Security Officer (CISO) A.I. (opdracht via Pink Elephant) 

Ad interim verantwoordelijk voor het herzien en opstellen van de baselines, het beleid en communicatie 

omtrent informatiebeveiliging binnen het VNG Concern. Het VNG Concern bestaat uit VNG en alle daartoe 

behorende BV’s , Daarnaast betrokken bij en  verantwoordelijk voor nieuw te ontwikkelen IT Security 

oplossingen voor het veilig maken van de totale VNG werkomgeving. 

 

Securitybeleid, awareness, human factor en IT Security vraagstukken 

 Opstellen en herzien van de baselines en het beleid rond informatiebeveiliging 

ten einde te voldoen aan de ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510 richtlijnen,  

afstemming van doelstelling, begeleiden van inspecties en audits, voorbereiding van de uitvoering 

 Projectcoördinatie en (mede) uitvoering van awareness-trajecten met onderdelen penetratietest, online 

enquête, interviews en beoordeling informatiebeveiligingsplan 

 Maatwerk bewustzijnsworkshops gericht op o.a. social engineering en Informatiebeveiliging 
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01/03/2020-heden Pink Elephant Nederland B.V. 

Security Officer en IT Security consultant 

De interne Pink Elephant organisatie en haar klanten adviseren op het gebied van IT security vraagstukken 

en begeleiden van projecten. Daarnaast verantwoordelijk voor het herzien en opstellen van de baselines, het 

beleid en communicatie omtrent informatiebeveiliging conform de ISO 27001, 9001 en NEN 7510 rrichtlijnen. 

Tevens als ad interim IT Security consultant inzetbaar voor advies, verander-, onderzoeks-, en 

communicatieprojecten voor diverse commerciële organisaties en lokale overheden. 

Securitybeleid, awareness, human factor en IT Security vraagstukken 

 Hernieuwen van het volledige ISMS ten einde te voldoen aan de ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510 

richtlijnen, afstemming van doelstelling, begeleiden van inspecties en audits, voorbereiding van de 

uitvoering, 

 Projectcoördinatie en (mede) uitvoering van awareness-trajecten met onderdelen penetratietest, online 

enquête, interviews en beoordeling informatiebeveiligingsplan 

 Maatwerk bewustzijnsworkshops gericht op o.a. social engineering en Informatiebeveiliging 

 Security incident management waaronder firewall, WiFi en Office365 gerelateerde incidenten. 

 

Diversen (o.m. projectleiding en overige advisering) 

Opdrachtgevers die ik via projecten van langere en kortere duur van dienst ben zijn onder meer: Cordaan, 

IKNL, Brandweer Gooi en Vechtstreken, Nederlandse Loterij, Gemeente Amersfoort, VNG 

 

2019-28/02/2020 LBVD Consultancy B.V. 

Cyber Security en Informatiebeveiligingsconsultant 

Adviestrajecten, verander-, onderzoeks-, en communicatieprojecten coördineren en uitvoeren voor diverse 

commerciële organisaties, lokale overheden en provinciën, woningcorporaties en zorginstellingen. 

 

Security awareness, human factor, bewustzijnscampagnes 

 Projectcoördinatie MysteryGuest-acties. Intake van klantwensen, afstemming van doelstelling, 

inspecties en toegestane acties, voorbereiding van de uitvoering, briefing MysteryGuest, coördinatie 

ten tijde van uitvoering en van rapportage, advisering en presentatie 

 Projectcoördinatie en (mede) uitvoering van awareness-trajecten met onderdelen penetratietest, online 

enquête, interviews en beoordeling informatiebeveiligingsplan 

 Maatwerk bewustzijnsworkshops gericht op o.a. social engineering en Informatiebeveiliging 

 

Diversen (o.m. projectleiding, fysieke beveiliging en overige advisering) 

Opdrachtgevers die ik via projecten van langere en kortere duur van dienst ben geweest zijn onder meer: 

Min BZK/SSC ICT, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Flevoland, Gemeente Goeree-Overflakkee, 

Wellantcollege  
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2014 – 2018 Amitron B.V. - Functie: Senior Cyber Security Advisor/ Projectmanager 

Als Senior Cyber Security Advisor verantwoordelijk voor het adviseren van klanten op het gebied van IT-

Security vraagstukken en begeleiden van vervangings- en implementatieprojecten van initiatiefase tot 

oplevering. Hierbij moet gedacht worden aan het uitvoeren van GAP analyses, schrijven van rapporten over 

verbeterpunten en adviseren van IT-management en directie over te voeren en verbeteren  IT-Security 

strategie.  

 

Als Projectmanager ben ik betrokken geweest bij het vervangen van firewalls door Nextgeneration firewalls 

van Fortinet, het vervangen van bestaande endpointbeveiligingsoplossingen door endpoint detection en 

response systemen van Trend Micro alsmede de inzet van multifactor authenticatie van Gemalto/SafeNet.  

 

Taken, verantwoordelijkheden- en activiteitenoverzicht: 

 Succesvol optreden als Business Consultant en Projectmanager voor het kaderen en oplossen van 

klantproblematiek. 

 Succesvol schrijven van businesscases naar aanleiding van problematiek van deze klanten. 

 Opleveren van planningen, kostenramingen en voortgangsrapportages conform Prince 2 en IPMA 

methodieken. 

 Succesvol opleveren van projecten binnen scope en budget (gemiddeld 80%) 

 Ervaring met implementaties van firewalls en EDR van onder andere: Fortinet, Trend Micro en Gemalto 

sales.  

 

2013 – 2014 QI ICT B.V. -Functie: Accountmanager Networks en Security 

Als Accountmanager verantwoordelijk voor het genereren van new-business door het maken van 

commerciële afspraken bij bestaande en nieuwe accounts in het segment van 100 – 4000 geautomatiseerde 

werkplekken. Ik ben zeer regelmatig onderweg naar klanten om ons productportfolio te positioneren in het 

segment van 100 – 4000 geautomatiseerde werkplekken. Qi ict werkt met een 3-Tier model, samenwerking 

met Vendoren en Distributeurs is hierbij essentieel om klanten van de juiste oplossing te voorzien. 

 

Taken, verantwoordelijkheden- en activiteitenoverzicht: 

 Succesvol in koude acquisitie. 

 Succesvol in het genereren van new-business, up-en cross selling binnen het productenportfolio van  

Qi ict.  

 Opvolgen van leads voortgekomen uit sociaal en traditioneel netwerken. 

 Schrijven van businesscases naar aanleiding van problematiek van de klant. 

 Optreden als trusted advisor voor het oplossen van deze klantproblematiek. 

 Opleveren van planningen, kostenramingen en voortgangsrapportages 

 

2012 – 2013 Weblimits BV -Functie: Accountmanager IT Security 

Als Accountmanager verantwoordelijk voor het genereren van new-business door het maken van 

commerciële afspraken bij bestaande en nieuwe accounts. Ik ben zeer regelmatig onderweg naar klanten om 

ons productportfolio te positioneren in het segment van 25 – 1500 geautomatiseerde werkplekken. WebLimits 

werkt met een 2-Tier model, samenwerking met Vendoren en Distributeurs is hierbij essentieel om klanten 

van de juiste oplossing te voorzien. 

 

Taken, verantwoordelijkheden- en activiteitenoverzicht: 

 Succesvol in koude acquisitie. 

 Succesvol in het genereren van new-business, up-en cross selling binnen het productenportfolio van 

Weblimits.  

 Schrijven van businesscases naar aanleiding van problematiek van de klant. 

 Optreden als trusted advisor voor het oplossen van deze klantproblematiek. 

 Opleveren van planningen, kostenramingen en voortgangsrapportages 
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2011 – 2012 CanvassCompany -Functie: Commercieel Projectleider 

Als Commercieel Projectleider verantwoordelijk voor het contact met klanten en borgen van de Service Level 

Agreements. Meerdere projectteams sturen en motiveren bij het maken van commerciële afspraken voor de 

klant. Hierbij lag de focus niet alleen op het ondersteunen van het salesteam van de klant, maar ook bij het 

sturen van de verwachtingen van de klant. 

 

Taken, verantwoordelijkheden- en activiteitenoverzicht: 

 Zorgen dat de afspraken de basis vereisten halen door het stellen van de juiste inventarisatievragen.  

 Meedenken met de klant over verbeteringen binnen de huidige propositie. 

 Begeleiden en meedenken met het projectteam teneinde het maken van afspraken te optimaliseren . 

 Instructies maken en deze documenteren voor het projectteam  

 Uitvoeren van analyses naar de oorzaken van mogelijk achterblijven van resultaat. 

 Adviezen uitbrengen op het gebied van procesverbeteringen en deze bespreken met betrokken partijen. 

 Opleveren van planningen, ramingen en voortgangsrapportages conform Prince 2 en IPMA methodieken. 

 Schrijven en opleveren van het proceshandboek Projectmanagement binnen CanvassCompany. 

 

2007 – 2011 BT Global Services -Functie: Commercial Change Manager / Senior Service Operator 

Commercial Change manager binnen het Philips- “One wan” project. Verantwoordelijk voor het zekerstellen 

dat wereldwijd alle Netwerk- en Telecomoffertes aansluiten bij de Change Request Formulieren die horen bij 

het project. Dit door ze te beoordelen op aangeleverde informatie en evt. afwijkingen van het initieel design. 

 

Taken, verantwoordelijkheden- en activiteitenoverzicht: 

 Op basis van de verkregen informatie offertes aan de klant sturen die de vereisten halen.  

 Een passende oplossing zoeken in overleg met Technisch design en de klant.  

 Offertes uitbrengen aan klanten op basis van gevraagde/geleverde informatie 

 Samenwerken in projectteam (incl. projectleiders) 

 Instructies maken en deze documenteren met het projectteam  

 Uitvoeren van analyses naar de oorzaken van foutieve boekingen 

 Adviezen uitbrengen op het gebied van procesverbeteringen en deze bespreken met betrokken partijen. 

 Opleveren van voortgangsrapportages. 

 

Als Senior Service Operator opdrachten uitgevoerd bij Rabobank Nederland en de ING-bank. In deze rol 

verantwoordelijk binnen een 7x24 uur omgeving Service operator z/OS,Tandem, Unix en Windows NT 

werkzaamheden uitvoeren. 

 

De volgende taken zijn hiervoor o.a. uitgevoerd en gerealiseerd: 

 Deelnemen in diverse rollen aan werkgroepen/projecten ter verbetering van de werkprocessen. 

 Schrijven van plan van aanpak en rapportage aangaande deelprojecten. 

 Controleren van de beschreven werkwijze in diverse operator handboeken op accuratesse.  

 Probleemanalyse en oplossingen bieden conform werkwijze. 

 Operator werkzaamheden zoals monitoren, escaleren, aanpassen en editen van JCL.  

 Monitoren systeem resources (zoals: harddisks, memory, cpu usage) en applicatie resources. 

 Uitvoeren van 1e/2e-lijns helpdesk taken.  

 Uitvoeren van systeemherstarts (IPL/IML) op diverse LPar ‘s. 

 Opsporen systeemsoftware- en netwerkproblemen. 

 

2006 - 2007 Accountmanager bij Addington Media 

2003 - 2006 Afdelingsmanager/Sportinstructeur bij Move4Life 

1998 - 2003 IT Professional bij Syntegra Professional Services BV,  

Diverse operationele functies voor diverse klanten van Syntegra Professional Services BV: Printer Operator, 

Service operator, Senior Helpdesk medewerker, Database Beheerder. 


