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Profiel
Patrick is een zeer ervaren riskmanager, projectmanager, procesconsultant en auditor. De meeste
projecten en opdrachten waar Patrick bij betrokken is, hebben een multidisciplinair karakter met
expertises als Finance, Risk, Data en ICT. Hij heeft ervaring op al deze gebieden en zorgt door
verbinding in deze gebieden voor effectiviteit en efficiency.
Onder de klanten van Patrick bevinden zich organisaties in veel verschillende branches, waaronder
overheid, semi-overheid, profit-organisaties, banken en verzekeraars, woningcorporaties en ROC’s.
Voor deze organisaties heeft hij opdrachten uitgevoerd op het gebied van (IT) Riskmanagement,
COBIT, Solvency II, SOx, Fast Close, Order to Cash, AcceptEmail, Purchase to Pay, Factuurportal en
Shared Service Centers.
Patrick is in zijn werk heel praktisch ingesteld (‘hands-on’), weet complexe situaties snel te
doorgronden (analytisch sterk) en weet dit zowel mondeling als schriftelijk eenvoudig over te
brengen (communicatief vaardig). Hij voelt zich thuis in complexe omgevingen, met veel
verschillende stakeholders en disciplines en weet ook resultaat te behalen wanneer hiërarchische
lijn / lijnverantwoordelijkheid ontbreekt of onduidelijk is.
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Opleidingen
2003 – 2007
1996 – 2000
1990 – 1996

Engineering and Policy Analysis, Technische Universiteit Delft
Elektrotechniek Computer- en Communicatietechniek, HTS Alkmaar
Atheneum / VWO, Han Fortmann College Heerhugowaard

Trainingen
Riskmanagement en AO / IC
Scrum in Control (2017) Bestuurllijke Informatieverzorging (2009), Procesmanagement (2006), ITIL
(2005)
Wet- en regelgeving
Basel III (2011), Solveny II (2010), SOx (2008), ISO auditing (2006)
Data- en Informatiemanagement
Statistical Programming (2014), Big Data (2013), Financial Engineering & Risk Management (2013),
IT-Security Manager (2003)
Projectmanagement
Fundamentals of Projectmanagement (2015), Prince 2 (2004)
Persoonlijke vaardigheden
Salesvaardigheden (2015, 2014, 2009), Graphic Design (2015), Consulting Skills (2009)

Arbeidsverleden
2015 – heden
2012 – heden
2014 – 2015
2007 – 2014
2002 – 2007
2000 – 2002

Zelfstandig Organisatieadviseur
Voetbalvereniging HBSS – Voorzitter
HelloCompany – Commercieel Adviseur
Stantson / Tacstone – Senior Consultant
Rijkswaterstaat – Adviseur, Procesmanager, Projectleider
Koninklijke KPN NV – Projectleider

Huidige projecten en werkzaamheden
ABN Amro – Interim IT Riskmanager
Als eerstelijns riskmanager verantwoordelijk voor het In Control zijn van de IT-ontwikkel-projecten
en – processen. Geven van advies en begeleiding aan management en projectleiders en de uitleg van
businessprocessen aan de ‘riskmanagement’-functies in de tweede en derde lijn. Naast de
operationele werkzaamheden, dient binnen de opdracht ook het Risk- en Control Framework te
worden vertaald naar de nieuwe (Agile) manier van werken.
Elkien – Consultant Optimalisatie Inkoopproces – Implementatie Factuurportal
Verbetering van de effectiviteit en efficiency van het inkoopproces (van bestellen tot betalen),
inclusief opdrachten aan aannemers, met de implementatie van Factuurportal, een systeem voor
automatische verwerking van inkomende facturen.
Voetbalvereniging HBSS – Bestuursvoorzitter (Vrijwilliger)
Als leidinggevende en coördinator ben ik aanjager van verbeteringen op allerlei gebieden:
organisatie, financiën, voetbal, bestuur en groei. Daarnaast ben ik woordvoerder en ‘het gezicht’
naar buiten de vereniging, naar de Gemeente Schiedam en de lokale en regionale media.
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Projectervaring
Operational & IT Risk Management
Werkzaamheden:
• Implementatie en verbetering van risicomanagement (Opzet, Bestaan (implementatie) en
Werking), zoals (IT) Risk & Control Frameworks, Wet- en Regelgeving (zoals SOx) en
Risicorekenmodellen (zoals Solvency II).
• Integratie van Risk Management in primaire processen, beleid en managementrapportages.
• Review en advies over auditresultaten (bijvoorbeeld Solvency II Use Test), de (verbetering
van) bedrijfsprocessen en aantoonbaarheid naar in- en externe toezichthouders.
• Beschrijven van de Information Flows en advies en implementatie van de benodigde controls
voor een betrouwbare (management)rapportage.
• Vertalen van wetteksten en business requirements over risicomodellering naar ICT-eisen en
programmacode (R code).
Rollen en organisaties:
• IT Risk Manager bij ABN Amro (2017)
• Subject Matter Expert bij Atradius (2014)
• Projectleider bij Delta Lloyd Life Brussel (2012)
• Lead Auditor bij Delta Lloyd Group (2011)
• Deelprojectleider bij Delta Lloyd Life Brussel (2009)
Fast Close
Werkzaamheden:
• Optimaliseren van het rapportage- en consolidatieproces van de financiële administratie
(Fast Close), voor een betrouwbare rapportage en vervroeging van de rapportagedatum.
• Identificeren en oplossen van knelpunten in het proces en inrichten van IT-ondersteuning.
Rollen en organisaties:
• Projectconsultant bij Enviem (2016)
• Deelprojectleider bij Nationale Nederlanden (2009)
Shared Service Centers
Werkzaamheden:
• Verbeteren van (de positionering van) Shared Service Centers, ondersteunende afdelingen
en ondersteunede en sturende processen.
• In beeld brengen van de huidige en gewenste situatie door het houden van interviews /
workshops en het opstellen van blauwdrukken en adviesdocumenten.
• Inrichten van de gewenste situatie (vraagsturing, LEAN, ITIL) met SLA’s, Informatie/ITarchitectuur, Managementrapportages en KPI-dashboards.
• Opzetten afdeling Quality Assurance, verantwoordelijk voor de interne verbetercyclus van
SSC’s, incl. Balanced Score Card en KPI’s.
• Het leiden van operational audits en Quick Scans op organisatie, processen en projecten,
gericht op identificeren en implementatie van verbeterpunten.
Rollen en organisaties:
• Assistent Programmamanager bij ANWB (2015)
• Procesconsultant bij Portaal (2013)
• Projectconsultant bij GVB (2010)
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•
•

Projectleider bij Delta Lloyd Life Brussel (2008)
Procesmanager bij Rijkswaterstaat Directie IT Advies en Beleid (2007)

Credit Management en AcceptEmail
Werkzaamheden:
• Verbeteren van Credit Management door optimalisatie en herdefinitie van processen en
managementrapportages.
• Implementeren van moderne technieken: AcceptEmail, Belcomputer, Storno SMS.
• Implementatie Wet Incassokosten (WIK) voor toerekenen van incassokosten.
• Vertaling wet en business requirements naar gewenste IT-ondersteuning (OnGuard, SAP).
• Outsourcen naar X-PACT, professionals in Credit Management
Rollen en organisaties:
• Business Analist bij Nationale Nederlanden (2013)
• Projectleider Outsourcing bij BMW Group (2012)
• Projectleider implementatie AcceptEmail bij ROC Leiden (2010, 2016), Nordwin College
(2012), RegioCollege Zaandam (2012), Horizon College (2013) en ROC van Amsterdam (2013)
Informatiemanagement
Werkzaamheden:
• Inrichten van de vraagsturing (Functioneel Beheer) voor een optimale ondersteuning van het
primaire proces met de in dat proces benodigde informatie.
• Realiseren van managementrapportages / dashboards met betrouwbare stuurinformatie.
• Ondersteunen bij het op peil brengen en houden van betrouwbaarheid, exclusiviteit en
integriteit van stuur- en managementinformatie (informatiebeveiliging / VIR).
• Inrichten en borgen van het ICT-beveiligingsbeleid en uitvoer van risicoanalyses op kritieke
processen en de IT-ondersteuning daarvan.
Rollen en organisaties:
• Projectconsultant bij ROC Flevoland (2010)
• Projectconsultant bij P-Direkt (Ministerie van BZK) (2010)
• Beleidsadviseur bij Rijkswaterstaat Geo-informatie en ICT (2005)
IT-ondersteuning
Werkzaamheden:
• Inrichten van de processen, beheersingskader en managementrapportage voor levering
(vraagsturing op basis van requirements) van ICT-diensten (ITIL Service Management) en
softwareproducten (OTAP).
• Verbeteren van de IT-ondersteuning door doorvoeren van updates in of implementaties van
software, besturingssystemen en hardware.
• Outsourcen van het (functioneel) beheer van ICT in het geheel of van specifieke onderdelen,
toepassingen of producten.
Rollen en organisaties:
• Projectofficer bij Agrifirm (2011)
• Projectleider bij CvZ (2009)
• Projectleider bij Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst (2003)
• Projectleider bij KPN NV Werkplekdiensten (2002)

CV Patrick Oudhuis – Finance, Risk, Data en ICT

4 van 4

