Curriculum Vitae Martijn Bolt
+31 6 457 600 23
Den Haag | Nederland
cv@martijnbolt.com | martijnbolt.com | linkedin.com/in/martijnbolt
22 mei 1975, Nederlandse

Kernkwalificaties
• Ruim 10 jaar ervaring als adviseur en coördinator in dynamische organisaties op het gebied van
implementatie, informatiemanagement en verandering
• 5 jaar ervaring in blockchain technologie, Distributed Ledger Technologie (DLT) en cryptocurrency
• Ervaren klantgerichte adviseur in Keteninrichting, procesmanagement, business-IT alignment
• Teamwerker met sterke communicatieve, presentatie- en adviesvaardigheden
• Energieke zelfbewuste professional met een aanstekelijk enthousiasme en ambitie voor
informatiemanagement, digitale transformatie en blockchain innovatie

Werkervaring
2012 – heden

Blockchain implementatie specialist | martijnbolt.com
Verandermanagement en digitale transformatie met blockchain en cryptocurrency
Blockchain strategieontwikkeling en ketenpartnermanagement
• Ontwikkeling publiek-private samenwerking | Belastingdienst,
verzekeringsmaatschappij en een multinationale IT-integrator
• Strategisch blockchain-advies | Kadaster, CIBG
• Expert-partner Nederlandse Blockchain Coalitie | Ministerie van EZ
• Voorzitter rondetafelgesprek cybersecurity | Blockchain Future of Trust
Summit 2017, Ridderzaal
• Advisor for the Expert taskforce on online payments | Ecommerce Europe
Usecase- en kennisontwikkeling
• Usecase ontwikkeling en advies Identity Management | Ministerie van
Binnenlandse zaken (BZK) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
• Usecase definitie decentrale overheden | Brabant, Tilburg, Zaandam,
Ijsselgemeenten
• Blockchain visieontwikkeling | CIBG
• Publicaties in vakbladen | AG Connect, Overheidsdocumentatie Od, VMonline
• Masterclasses en in-company trainingen| blockchainmasterclass.net
• Gastdocent | University of Utrecht, Haagse Hogeschool, Windesheim
• Eerste Nederlandstalige kennisbronnen | WatisBlockchain.nl, WatisBitcoin.nl
• Keynote spreker op congressen en evenementen | Heliview, QNH, REEF, Exact
Implementatie
• Implementatie multichain toepassing eenvoudigbeterbouwen.nl | Kadaster
• Projecten | BitReply, Selling on the Good News, Blockchain Dictionary
• Commissielid beoordeling Blockchain subsidieaanvragen SBIR | RVO NL
• Mentor en jurylid | Dutch Blockchain Hackathon 2017
• Samenwerkingspartner Universal Entity Transaction Protocol (UETP) | Focafet

2013 – 2016

Senior adviseur en coördinator | Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Managementadvies en -transitie naar InformatieManagement en blockchain.
•
•
•
•
•

2008 – 2013

Adviseur, MT-lid en procescoördinator | Agentschap NL
Inrichting en positionering afdeling Functioneel Beheer en InformatieVoorziening.
•
•
•
•

2006 – 2010

Inrichten en uitvoeren sturingsprocessen t.b.v. behoeftemanagement,
informatiemanagement en contractbeheer
Procesmanagement en -implementatie van beheerprocessen ten behoeve
van vernieuwing en instandhouding o.b.v. best practices (BiSL)
Adviseren (plaatsvervangend) CIO t.a.v. organisatie inrichting IM
Afstemmen tussen Business en IT op tactisch en operationeel niveau

Implementatie specialist | Ordina ICT BV
Begeleiding van verander- en implementatietrajecten voor uiteenlopende klanten.
•
•

2001 – 2006

Advisering over blockchain en digitale valuta zoals Bitcoin
Advisering informatiemanagement en -planning met BiSL en Novius
Inrichten, positioneren en operationaliseren van het InformatieManagement
Implementatie en advies procesgestuurd werken en management
Projectleiding

Implementatie operationele (functioneel) beheerprocessen aan de hand van
best practices (BiSL) in continue afstemming met ICT leveranciers
Operationaliseren van bedrijfsprocessen en informatiesystemen, in de
publieke en private markt, op het gebied van logistiek (P5 | Telegraaf),
personeel (Emplaza | Politie Amsterdam) en financieel (SAP | COA)

Coördinator en MT-lid | MoveNext BV
Inrichting en opbouw van een mooi internet bedrijf.
•
•
•

Ontwikkelen en implementeren van interne bedrijfsprocessen en -structuur
Afstemmen van de waardevermeerderingsketen langs de bedrijfsonderdelen
verkoop, softwareontwikkeling, websitebouw en ondersteuning
Verantwoordelijk voor productontwikkeling, -profilering en -strategie

Opleidingen
2014 – 2015

Digital Currencies (WO) | Introductory MOOC in the MSc Digital Currency
University of Nicosia, Cyprus
(cijfer: 9,2)

2011 – 2012

Managementwetenschappen (WO) | Implementation and Changemanagement
Open Universiteit, Heerlen

1996 - 2000

Informatiekunde (HBO) | Vormgeving en ontwerp van Interactie
Haagse Hogeschool, Den Haag
(diploma | titel ing. behaald: 2001)

1995

Vormgeving en beeldende kunst | Noordelijke Hogeschool, Leeuwarden

1991 - 1994

HAVO | Werkman College, Groningen

(diploma | behaald: 1994)

Specifieke kennis en vaardigheden
Cursussen en Certificaten

Prince 2 Foundation | BiSL Foundation | Spiral Dynamics I en II
Cobit | Scrum Foundation | Scrum Product Owner | SharePoint

Technische vaardigheden

Office | Open standaarden | JavaScript | PHP | REST | jQuery
Opmaaktalen | Debian | iexec | Bitcoin | Ethereum| UETP

Eigenschappen

Samenwerkingsgericht | Spilfiguur | Creatief | Overtuigen | Visie
Inspirator | Onderhandelen | Innovatief | Consciënscieus |Bouwer

Talen

Nederlands (moedertaal) | Engels (goed)

Interesses

Zeilen | Windsurfen | Hardlopen | Pinball | Reizen

