
Motivatie 

Ik wil me heel graag kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan van SPA, categorie 
Pensioengerechtigden. 

Ik ben Ton Janssen, 63 jaar , 2 zonen, 2 kleinkinderen, pensioengerechtigd, werkzaam en oppas 
opa, woonachtig in Zaltbommel. 

De mooiste 20 jaar van mijn werkzame leven bracht ik door bij BSO/Origin( Later 

ATOS) . 

Ik ben een mensen mens, begon als zelfstandig interim manager veel collega’s zeiden, “Ton dat 

is niets voor jou”,  denk dat ze gelijk hadden. 

ATOS verleden 

1985 als 499e  BSO-er bij BSO/IS Utrecht( Bruno van Mulken) : Projectleider, vele projecten.  

1988 Commercieel adj. directeur  

1990 Directeur BSO/Instruction Technology ( opvolging Trude Maas )  

1990-2000 diverse directierollen 

De ontwikkeling en groei van  Origin  ging snel, ik mocht daar volop van meegenieten.  
Tim Boon (†) waarvoor ik veel respect had, vroeg mij  1992 full services directeur Baarn te 
worden.  

Vervolgens jaarlijks grote verandering : serviceline- directeur, clusterdirecteur en uiteindelijk 
directie Nederland verantwoordelijk voor Professional Services(>5000 FTE) . 

 
In 2000 was Leen Zevenbergen  Directeur NL , Eckart was weg, daarboven was het zeer 
chaotisch en niet BSO/Origin. Ik dacht dit is mijn bedrijf niet meer… 

Daarna heb voor eigen BV zelfstandig gewerkt  in wat ik bij BSO/Origin leerde:  Directierollen: 
Outsourcing, (zelf)sturing , INSPIRATIE, ondernemen.  

Heb nooit meer de motivatie/inspiratie  van BSO-ers gevonden. 
 
Ik ben een echte BSO-er in hart en nieren altijd gebleven, heb nog steeds groot 

netwerk en eetclubs met oud collega’s. 
Voor dat ik bij BSO kwam was ik Makelaar in assurantie( Delta Lloyd)  , boekhouder en ICT-er. 

Ik weet hoe pensioenen, lijfrentes e.d. werken. Ik heb dit t/m nu met veel interesse 
bijgehouden en daarin anderen geadviseerd.  

 
Wil graag een training volgen om geheel up-to-date te blijven/worden. 
 

Ik zou het heel fijn vinden een positieve daadkrachtige bijdrage te leveren aan het 
verantwoordingsorgaan. Ik zie dat als uitdaging en eerbetoon aan de duizenden 

leeftijdgenoten/collega’s van wie ik heb mogen leren. Ik heb veel energie.  
Ton Janssen 

 

  



 

 

Samenvatting CV Ton Janssen: 2021 

Algemeen en operationeel Bestuurder/Manager/Adviseur en coach  met een ruime Bedrijfskunde, ICT, 
Marketing, HRM,  Financiële achtergrond.  Met veel energie en enthousiasme, lever ik graag, hands-on een 
waardevolle  mensgerichte bijdrage aan succes/voor elkaar krijgen.  

  

Overtuiging en Inspiratie 

Anno 2021 is de houdbaarheidsdatum van organisatie- en sturingsmodellen uit de 20ste eeuw al lang overschreden. De schuld geven aan 

internet dat de business is verslechterd, heeft geen zin meer en is niet waar.  

Er zijn heel veel nieuwe kansen ontstaan en er is  een geheel andere visie en stijl van ondernemen, denken, creativiteit/sturen nodig.  

Ik had het geluk te mogen leren van Eckart Wintzen, die had dit in 1980 al door.  

Wil graag mijn brede kennis/ervaring en energie inzetten voor organisaties /individuen die echt willen ontwikkelen.  Op non 

conformistische wijze veranderingen/verbeteringen/resultaten bewerkstelligen,  energie en inspiratie geven, dat prikkelt mij. 

Gewerkt als  Ervaring met 

Bestuur, directie Atos, PinkRoccade, Aino, Reclassing, IGN, Heijmans, Ordina. 

Verander/Transitiemanager 

 

Reorganisaties, afslanking, in-, outsourcing: ontwikkeling, beheer, servicedesk. 

Grote transities gemanaged , naast sourcing ontslag programma’s , performanceverbetering , 

migratie/implementatie, IT-Strategie, Financiële stuurinformatie: budgetten/targets, planning/Control, 

HRM. Proces/performance ontwikkelaar, Coaching en begeleiding medewerkers en ondernemers 

Algemeen/Operationeel 

manager 
Inspirerend leiding gegeven  aan groepen van 20 tot 5000 mdw. (direct en indirect):  

Algemeen/Operatie/ICT/Financieel/HRM 

Lean/Agile/Scrum coach Oorspronkelijk systeemontwikkelaar waterval, veel ervaring opgedaan als coach Lean/agile/scrum.  

Programma/projectmanager Beweging/ontwikkeling en sturing geven is geheel mijn ding. Vele (pakket) implementaties en software-

development trajecten geleid. 

Adviseur/Coach Op inspirerende wijze help ik  directeuren/managers/ ondernemers met strategie/bus plan t/m operatie, 

creatieve workshops en nieuwe ideeën. 

  Gewerkt voor: Dienstverband/detachering/zelfstandig/vrijwilliger 

Zakelijke Dienstverlening  ATOS, Origin, BSO Buro voor systeemontwikkeling, PinkRoccade, Capgemini,  Ordina, Lilian, Fokker/Fair, 

Aino, IGN-Automatisering, TCS Amsterdam, KPN/Call2, ADA-software 

Financiële dienstverlening ING bank, Stater, Rabobank Nederland, Delta Lloyd Leven, Delta Lloyd Schade, eigen 

administratie/assurantie kantoor. 

Productie en industrie Fokker, Tata steel IJmuiden, Thales Huizen, Heijmans, Solvay Duphar, Hoechst NV, Heineken 

Overheid Min v Justitie/ Reclassering  Nederland, Rijkswaterstaat(DGSM), COA/Vluchtelingenwerk 

Onderwijs/HBO/MBO Begeleider Fontys Hogeschool EHV, Da Vincy Gorinchem, Rivor ROC Tiel , examinator Exin/NOVI 

Amsterdam, Bestuurslid en ICT Openbare basisscholen gem. Zaltbommel 

Gezondheidszorg GGD-GHOR NL, GGD-en ,ORO-Helmond, Erasmus MC, IGN-EPD,  Maetis-Arbo, UMC Utrecht, OPG 

Transport/logistiek/diversen NOB, Wereldomroep, WMN, NS, NVLS, FMC-Koeriers, Van Rijnsbergen BV 

Vereniging/Stichting Bestuur/penningmeester rol voor diversen in Zaltbommel e.o. 

Educatie(afgerond) Diploma’s/certificaten 

Regulier MBA    : Strategic Change /Human Resource management 2000 ;Bedrijfskunde/HEAO (1995), Bestuurlijke 

Info voorziening: AMBI-2  (NOVI/Exin). 1985 

Governance/Management                                        Executive leadership(OCTA 2 jarig) , Hoger management (ISBW), vele mngmt/leiderschap trainingen 

ICT Project management/kwaliteitsmanagement, ITIL, Lean, Prince2,  Scrum, ITIL, ASL, BiSL 

Ontwerp en programmering, JSP e.a. ,Business Intelligence:  Management informatie, Cloud computing 

programmeertalen: COBOL, PL1, ORACLE, ABAB, SQL, Visual Basic, Java , C++) 

ERP(SAP, Baan, ORACLE, Navision) 

Personeel/HRM Trainingen en cursussen, (POP, Insights, MBTI, Kernkwaliteiten, Enniagram, Belbin, Mindfulness)  

Sales en Marketing   NIMA A/B, diverse trainingen 



Financieel SPD 1/2 , Assurantie diploma A; Makelaar in Assurantiën 

Juridisch Mediator(contract management)  

Persoonlijke skills 

Inspirerend/prikkelend 

Overtuigingskracht 

In staat om , op een opbouwende/initiatiefrijke geheel eigen wijze, hands-on,  pragmatisch en effectief  

sturing te geven aan veranderingen en resultaten te boeken van strategie t/m operatie. 

Sterk ontwikkeld vermogen om  te coachen, stimuleren,  sturen en initiatieven te nemen. 

Assertief/doelgericht Met voldoende  organisatiesensitiviteit/ omgevingsbewustzijn , altijd op zoek naar verbetering en in staat 

zeer snel knelpunten vast te stellen en op te lossen. 

Vriendelijk/dienstbaar/ 

pragmatisch 

In staat op alle niveaus  ook operationeel te ondersteunen , te prikkelen.  

 


