
Beste oud-collega’s en betrokkenen bij SPA, 
 
Ik heb mij aangemeld als kandidaat voor het verantwoordingsorgaan van SPA in de 
categorie gewezen deelnemers. Mijn motivatie om dit te doen heeft meerdere 
redenen: 
 
De belangrijkste is dat ik me betrokken voel bij mijn arbeidsverleden bij Atos 
Consulting en het resultaat daarvan in de toekomst, namelijk het pensioenfonds. Ik 
ben geïnteresseerd in de wereld die het omvat. Nieuwsgierig, met een frisse, positief 
kritische blik.  
 
Het is in mijn ogen een gedragen gezamenlijke verantwoordelijkheid en ik heb er zin 
in om vier jaar lang mijn steentje bij te dragen.  
 
Ik ben zelfstandig ondernemer en heb ten tijde van Corona besloten om mijn 
werkweek minder vol te laten zijn en meer diversiteit aan te brengen in wat ik doe. 
Een functie als deze vraagt misschien niet heel veel tijd, maar wel commitment en 
kwaliteit en het resultaat treft een grote groep collega's. Dat betekent in mijn ogen dat 
je de mogelijkheid moet kunnen creëren om er de benodigde energie in te steken. Nu 
mijn kinderen groot zijn en zelfs eentje net uit huis, heb ik mijn handen hiervoor vrij.  
 
Mijn werkhistorie en opleidingsverleden vertonen een diversiteit aan ervaringen, 
waardoor ik verschillende vaardigheden kan inzetten bij het uitoefenen van deze 
functie. Mijn Lean Six Sigma Black Belt verleden bijvoorbeeld, met een focus op 
continu verbeteren en geoliede processen. Of bijvoorbeeld mijn partnerschap bij PIT, 
Partners In Toezicht, wat mij veel informatie heeft gegeven over toezichthouden.  
 
Ik kijk ernaar uit om onze belangen te mogen vertegenwoordigen namens jullie! 
Hartegroet,  
Iris Vogt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Curriculum Vitae van Iris Vogt 
 

Personalia 
 
Iris Vogt 
Meidoornlaan 2 
!544 AX, Zaandijk 
Nederland 
Geboren in Delft op 9 juni 1972 
Tel. 06 5469 2856 
Email Vogt.iris@gmail.com  
Relatie met Frank, twee kinderen: dochter Rinke (20) en zoon Rob (14). 
 
 

Werkervaring 
 
Transformer bij Lean on You 
Eigen onderneming sinds 2010 
 
Bestuurder bij stichting Tijd 
2019-heden 
 
Programmaleider Operational Excellence  
bij Voorbij Funderingstechniek  
2016-2021 
 
Senior Projectmanager bij Dexis Arbeid 
2016-2018 
 
Projectmanager bij Coniche 
2012-2018 
 
Projectmanager bij Lean Management Group 
2014-2017 
 
Executive business consultant bij Atos Consulting 
2011-2013 
 
Performance coach & projectmanager marketing online bij Emora 
2010-2011 
 
Manager operations & wijkmanager verpleeghuis/thuiszorg bij Viva Zorggroep 
2002-2010 
 
Teammanager klantbeheer en Natura & Machtiging bij Agis Zorgverzekeringen 
1999-2002 
 
Supervisor bij de AMS Thalys  
1996-1999 
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Curriculum Vitae van Iris Vogt 
 
 

Opleiding 
 
 
Hypnotherapie practitioner bij Hypnose Instituut Nederland 
2020-2021 
 
Visual leadership, tekenen voor presentaties bij de Betekenaar 
2020-2020 
 
Mindfulness en compassiecoach bij Academie voor Leven 
2019-2019 
 
Organizational Behaviour Management (OBM) bij Adriba VU Amsterdam 
2014-2015 
 
Lean Six Sigma Black Belt bij van Eekhout Consulting 
2010-2011 
 
Post Bachelor Zorgmanagement bij NCOI 
2005-2006 
 
Middle Management High Education bij ISBW 
1999-2000 
 
Engelse Taal en Letterkunde bij Universiteit Leiden 
1992-1994 
 
 
 

overig 
 
Snelle vaardigheid Tien-vingerig blindtypen 
 
Actief online  
https://www.linkedin.com/in/irisvogt 
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