Beste collega’s, bon dia,
Wat een warm welkom in mijn eerste maand bij Deloitte Dutch Caribbean, letterlijk en figuurlijk. De
meeste van jullie heb ik inmiddels de hand geschud, zoals aangegeven tijdens de Big Bang borrel wordt
de lijst ‘To Do’s’ op basis van het DDC smoelenboek steeds korter. Ik wil via deze bijdrage jullie nogmaals
bedanken voor deze zachte landing, ik kijk uit naar een langdurige en plezierige samenwerking! Maar dan
toch iets meer over mezelf: wie is Roy Jansen, de geboren en getogen Brabander (en niet de yu korsou
zoals sommigen dachten)?
Het grootste deel van mijn loopbaan heb ik bij het Ministerie van Defensie doorgebracht als
Marineofficier, waarvan ook in 2002/2003 zes maanden aan boord van Hr. Ms. Bloys van Treslong hier op
Curaçao. Gedurende deze militaire loopbaan ben ik zelfs in 2008 nog van Defensieonderdeel gewisseld en
heb een donderblauw uniform ingewisseld voor een lichtblauwe variant van de Koninklijke Luchtmacht.
Velen vragen dan of ik wellicht de omschakeling heb moeten maken van varen naar vliegen, maar zo’n
spannend filmscript is het helaas niet. Hetzelfde bureau in verschillende functies op gebied van Audit en
(Cyber) Risk, maar dan in een ander pak…
In 2011 ben ik bij Atos Consulting gestart in een
Information Security & Risk practice, waarin ik
gedurende een periode van drie jaar veel door
Europa heb gereisd en vele verschillende opdrachten
heb uitgevoerd, variërend van grote GRC projecten
tot de aansturing van technische cyber security
audits & assessments.
De laatste anderhalf jaar vóór mijn komst naar DDC
heb ik samen met een oud-Atos collega een eigen
cyber security bedrijf geleid, specifiek gericht op een
high-end klantsegment dat steeds meer verregaande
maatregelen (moeten) nemen om hun kroonjuwelen
te beschermen. Mochten sommigen de naam van
ons bedrijf hebben onthouden van LinkedIn, het
heeft niks met Star Wars te maken.
En toch was op 31 maart 2016 het moment daar dat Nabila, Keano en ik afscheid namen van onze familie
en vrienden in Nederland. Dit keer vooral met een traan in plaats van een lach, aangezien we van plan zijn
oud te worden op Curaçao en Nederland voortaan als vakantiebestemming zien en niet meer als ons thuis.
Het bijzondere hiervan is dat we op HATO door nog meer familie en vrienden werden verwelkomd,
aangezien Nabila hier is geboren en opgegroeid. Al met al een grote stap, maar wél een stap die we samen
negen jaar geleden al als scenario bespraken. Daardoor ook wellicht dat ons nieuwe thuis Curaçao vanaf
de eerste dag zeer vertrouwd aanvoelt.
Op dynamische & succesvolle jaren met elkaar in DDC, een mooi vooruitzicht!
Bon wikènt,
Roy Jansen

