
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROFIELBESCHRIJVING 

Wat Dinant onderscheidt is de combinatie 
van zijn kennis op het gebied van Cyber 
Security en zijn ambitie en positiviteit. 
Dinant levert resultaten. Of het nu een 
project is, of een ondersteunende rol. 

Dinant heeft naast zijn positieve houding 
ook een hoge gunfactor waardoor hij 

dingen makkelijk voor elkaar krijgt. Een 
geweldige aanwinst voor ieder project. 

GEGEVENS 

Accountmanager: Jesse de Lange 
Telefoon: +316 16 10 46 21 
E-mail: jesse.delange@cqure.nl  
Website: www.cqure.nl 

 
 

OPLEIDINGEN 

2015 - 2019 @ DE HAAGSE HOGESCHOOL 
• Bachelor of Science 

- HBO ICT & Information security management 
 

CERTIFICERINGEN 

CISM 

SCRUM 

ISO27001 

Certified Information Security Manager 

Agile  

Implementer 

2021 

2021 

2017 

 
 

WERKERVARING 

INFORMATION SECURITY OFFICER | CYBER SECURITY CONSULTANT @ 
CQURE CONSULTING, AMSTERDAM 

MEI 2020 – HEDEN 
Zorgdragen voor de uitvoering van diverse consultancy opdrachten voor 
opdrachtgevers van Cqure Consulting op het gebied van Cyber Security & 
Privacy. 
 
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Het ondersteunen van de CISO bij het opstellen en actualiseren van het 

informatiebeveiligingsbeleid en het uitwerken van het jaarplan. 
• Het verzorgen van trainingen en security awareness sessies. 
• Het stimuleren van het informatiebeveiligingsbewustzijn door het mede 

opstellen en uitvoeren van een bewustwordingsplan. 
• Adviseren over informatiebeveiliging bij projecten op het vlak van 

informatievoorziening die worden uitgevoerd in de organisatie.  
• Het verzamelen van informatie en het uitvoeren van werkzaamheden 

voor risicoanalyses en audits. 
 
Opdrachtgever: Z-Cert  
Taken en verantwoordelijkheden 
• Het modelleren en optimaliseren van securityprocessen. 
• Het dienen als vraagbaak voor security en privacy gerelateerde 

vraagstukken. 
• 1e lijn werkzaamheden (registratie van incidenten/deelnemers te woord 

staan/adviseren. 
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Opdrachtgever: Action 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Risicoanalyses en Business impact analyses (BIA) uitvoeren op een grote 

diversiteit van IT-projecten en changes. 
• Het adviseren op het maken van een selectie van security requirements 

voor verschillende IT-projecten en changes. 
 

 
SPECIALIST INFORMATIEBEVEILIGING @ HEEMBOUW, 
ROELOFARENDSVEEN 

FEB 2019 – APR 2020 
Als specialist op het gebied van informatiebeveiliging binnen Heembouw eerste 
aanspreekpunt en verantwoordelijke voor alle informatiebeveiligings aspecten.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Het opstellen van Cyber Security en Privacy beleidsstukken. 
• Het adviseren van business en IT m.b.t. Cyber Security en Privacy. 
• Het uitvoeren van GAP-analyses voor AVG en ISO 27001. 
• Het inhoudelijk aansturen van het IAM-project. 
• Het afhandelen van interne Cyber Security incidenten zoals phishing mails 

onderzoeken en herleiden en de gebruikers weer up en running krijgen, 
log file analyses, vreemde IP adressen onderzoeken waar contact mee is 
geweest en veilige internetverbindingen werkend maken door VPN. 

• Het dienen als vraagbaak voor informatiebeveiliging/privacy gerelateerde 
vragen. 

• Het sturen van de werkgroep informatiebeveiliging. 
• Het begeleiden van een stagiair. 
 
JUNIOR INFORMATIEBEVEILIGING SPECIALIST @ HEEMBOUW, 
ROELOFARENDSVEEN 

FEB 2019 – MEI 2019 
De doelstelling van mijn afstudeeronderzoek: 
 
‘Een opzet van benodigde beheersmaatregelen te creëren waarmee de basis 
voor het structureel sturen op het gebied van informatiebeveiliging wordt 
neergezet'. Deze doelstelling heb ik behaald middels het uitvoeren van een 
fit-gap analyse waar de ISO 27001:2017 en de uitkomsten van een 
organisatiescan als uitgangspunt genomen zijn. 
 
Lid privacy team 
 
Tijdens de stageperiode ben ik lid geweest van het privacy team binnen 
Eigenhaard dat gericht was op de organisatie AVG-compliant te krijgen. 
Tijdens mijn stage heb ik de volgende ervaringen opgedaan: 
• Het werken volgens de SCRUM-methode gedurende de gehele 

stageperiode. 
• Het voeren van intakegesprekken met externe partijen. 
• Het opzetten van een privacy/security awareness campagne. 
• Het opzetten van een E-learning module (met behulp van het bedrijf 
Aegofius). 
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HUAWEI AMBASSADEUR @ HUAWEI, DEN HAAG 

AUG 2018 – AUG 2019 
Hoofdverantwoordelijk voor advies en verkoop rondom de producten van 
Huawei binnen de Mediamarkt. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Het adviseren over en verkopen van het gehele Huawei assortiment 

binnen de Mediamarkt. 
• Vanuit de Mediamarkt door Huawei gevraagd en gepromoveerd tot 

Huawei Ambassadeur. Hier was uitmuntend servicegericht handelen van 
essentieel belang. 
 

 
TELECOM SPECIALIST @ MEDIAMARKT, DEN HAAG 

AUG 2018 – AUG 2019 
Specialist in advies op de afdeling telecom binnen de Mediamarkt. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Servicegericht adviseren/informeren van de klanten over een gepast 

toestel en passende telefoonabonnementen. 
• Het onderhouden van een gezonde werkomgeving binnen de telecom 

afdeling. 
• Het onderhouden van de relaties tussen de telecomafdeling en de 

interne/externe partijen aanwezig binnen het filiaal. 

 
 

AANVULLENDE INFORMATIE 

TALEN 

SCREENING 

REFERENTIES 

RIJBEWIJS 

SPORT 

WOONPLAATS 

Nederlands (Moedertaal), Engels (Vloeiend) 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Op aanvraag beschikbaar 

Rijbewijs B 

Fitness 

Den Haag 

  


