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Laurens van Eijndthoven
Voorzitter

STICHTING PRIVACY NEDERLAND (SPN)
Laurens van Eijndthoven heeft, na de bachelor opleidingen Integrale Veiligheidskunde
en Rechtsgeleerheid, zijn Master Rechtsgeleerdheid behaald. Tijdens zijn studie
specialiseerde hij zich in het thema mensenrechten. Hij volgde diverse vakken aan de
Sorbonne in Parijs en studeerde af op de notie van de democratie ten tijde van een
noodtoestand. Laurens werkt als juridisch medewerker/Wob-coördinator bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. In die functie is hij o.a. verantwoordelijk voor het afhandelen
van bezwaar/beroep in het kader van subsidieregelingen en het aanwijzen of afvoeren van
monumenten. Daarnaast coördineert hij verzoeken om informatie op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur.
Sinds 2014 is Laurens actief voor de Stichting Privacy Nederland als juridisch medewerker
en later als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij adviseert de Stichting over
vraagstukken met betrekking tot privacy, auteursrecht en de Wet openbaarheid van
bestuur. Als voorzitter van de Raad van Bestuur geeft Laurens ondersteuning bij het
professionaliseren van de organisatiestructuur en het interne en externe beleid van de
Stichting. Hij zet zich in voor het toekomstbestendig maken van de Stichting Privacy
Nederland.
Nevenfuncties: geen

Rob Kramer
Secretaris
Financiële zaken

Rob Kramer begon -na zijn studie aan de Koninklijke Militaire Academie- in 1979 zijn
loopbaan als officier van de Koninklijke Luchtmacht bij de gevechtsleiding. Binnen de
NAVO heeft hij in Nederland en Duitsland diverse operationele functies bekleed, gericht op
o.a. operationeel management. Daarnaast heeft Rob voor diverse functies binnen de
gevechtsleiding vakopleidingen gegeven en ontwikkeld. Na het afronden van de Hogere
Stafvorming heeft hij verschillende staffuncties bekleed binnen de luchtmacht en het
Ministerie van Defensie. Die functies waren in het bijzonder gericht op
reorganisatiemanagement, strategische planning en operationeel beleid. Als commandant
van de vliegbasis Woensdrecht en Koninklijke Militaire School Luchtmacht heeft Rob 4 jaar
leiding gegeven aan het opleidingsinstituut van de luchtmacht en het operationeel en
facilitair gebruik van de vliegbasis. Tijdens zijn loopbaan bij de luchtmacht heeft Rob de
masterstudie Bestuurskunde afgerond aan de Universiteit Leiden.
Na zijn functioneel leeftijdsontslag in 2012 heeft Rob zich gericht op andere
maatschappelijk relevante uitdagingen. Als consulent voor de M5 Groep ondersteunt hij
scholen bij het terugdringen van grensoverschrijdend pestgedrag tussen kinderen. Als
Functionaris Gegevensbescherming heeft hij inhoud gegeven aan het bereiken van het
Nederlands Privacy Keurmerk voor de M5 Groep. In deze functie bewaakt hij dat de M5
Groep conform de privacy- & dataprotectiewetgeving blijft werken. Via dit werk is Rob in
contact gekomen met de Stichting Privacy Nederland. Sinds april 2016 maakt hij deel uit
van Raad van Bestuur van de Stichting.
Nevenfuncties:
- onderzoeker Commissie Onderscheidingen & Eretekens van de Luchtmacht
- bestuurslid Stichting Het Fonds van Jan de Koning
- projectmedewerker Policy Research Corporation
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Romeo Kadir
Directeur a.i.

STICHTING PRIVACY NEDERLAND (SPN)
Romeo Kadir studeerde o.a. aan de universiteiten Amsterdam, Leiden, Rotterdam en
Hong Kong, Johannesburg, New York. Na zijn basisdoctoraal Civielrecht specialiseerde hij
zich in juridisch internationaal recht, sociale wetenschappen, corporate compliance
(beleid, strategie, HR, cultuur en operationele zaken), internationaal vennootschaps- en
concurrentierecht, internationale wetgeving op het gebied van acquisitie en fusie,
politieke wetenschappen, risicomanagement, financiële en investeringsanalyses.
In 1995 begon Romeo zijn loopbaan als onderzoeksassistent gelieerd aan het
Internationaal Hof van Justitie. Als buitengewoon universitair docent gaf hij colleges in
de vakken Intellectuele vaardigheden, Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht.
In de functie van jurist was Romeo actief bij diverse nationale en internationale
organisaties en belast met o.a. adviseren implementatie privacywet- en -regelgeving,
integriteit, Wbp-klachten, bezwaarschriftencommissie vergunningen, toezicht
Effectenverkeer. Hij heeft in diverse hoedanigheden gewerkt voor o.a. AFM, DNB, PGGM,
Aegon en Philips International. In 2003 heeft hij samen met collega-FG-ers het NGFG
opgericht.
De zeer ruime ervaring die Romeo opdeed op het gebied van privacywetgeving heeft hem
medio 2010 geïnspireerd tot het oprichten van een organisatie die uiteindelijk
resulteerde in de Stichting Privacy Nederland. De Stichting Privacy Nederland stelt zich
ten doel om 'privacy' op een praktische wijze toegankelijk te maken voor personen,
werkzaam bij de overheid, NGO's of het bedrijfsleven. Met bijzondere aandacht voor
toegankelijkheid van 'privacy' voor de burger.
Nevenfuncties:
- Voorzitter NPKI (Nederlandse Privacy Klachten Instituut)
- HRM Privacy Staffing Group (PSG)
- Tijdschrift Privacy (PPG)
- Adviseur/privacyspecialist voor diverse organisaties
- Docent NPA / NPI
- Voorzitter Centrale Cliëntenraad Stek Jeugdhulp

Marjo Oligschläger is gedurende haar loopbaan als directiesecretaresse / officemanager
werkzaam geweest voor uiteenlopende bedrijven / organisaties: commerciële bedrijven
zoals o.a. NKM en Telecom Utrecht en sinds 2016 ECG; culturele organisaties zoals Het
Huis Utrecht; en maatschappelijk relevante instellingen zoals reclassering en -sinds 2015de Stichting Privacy Nederland.
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Secretariaat a.i.
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