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Stichting Pensioenfonds Atos                                                                                                                                                                                                               
 
Ik wil me kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Atos, categorie gewezen 
deelnemers. 
 
Mijn interesse is enerzijds gewekt door het feit dat ik dat mijn eigen pensioengerechtigde leeftijd langzaamaan 
nadert en daardoor ook de behoefte voel om me te verdiepen in materie en beleid om daar vervolgens ook invloed 
op uit te kunnen gaan oefenen. 
Anderzijds heb ik ruime ervaring met het besturen van organisaties, AO & IC processen, in- en outsourcing en 
financieel-administratieve processen in het algemeen zin. En denk dat ik die kennis en kunde prima zou kunnen 
benutten binnen het VO team. 
 
Dus (nog) geen deskundigheid op pensioengebied en ook zeker geen vrouw of jongere, maar wel voorzien van de 
meeste gewenste persoonlijke kenmerken en bereid om me de komende jaren voor het VO en SPA in te gaan zetten. 
 

Jeroen Terpstra                                                                                                                                                                                                               
 
Ik ben interim- en projectmanager met een scherp oog voor klanten, rendement, processen én de rol van mensen 
daarbij. Daarnaast ben ik ook actief als trainer/docent, met een eigen, motiverende stijl. Ik heb vooral plezier in het 
on the spot verbinden van theorie en praktijk.  
 

 
 
 
 

Opleidingen 
 
Propedeuse HBO Rechten, Hogeschool Utrecht (2012)  
Postgraduate Verandermanagement (CCMM) Vrije Universiteit Amsterdam (2006) 
Bedrijfskunde (drs.), afstudeervariant Verandermanagement, Erasmus Universiteit Rotterdam (2002) 
Heao Management, Economie en Recht, Hogeschool van Amsterdam (2000) 
Vwo (1984) 
 
LEAN Green Belt (2015), PRINCE2 Practitioner (2016), Scrum Master Certified (2017)  
Wft Consumptief Krediet (2019) 
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Trainer/docent                   2014 - heden 
 
Organisatie NCOI Academy (NCOI, NTI, Schoevers) 
Vakken O.a. Project- en Verandermanagement, Organisatiekunde, Managementvaardigheden  
 
Organisatie Schouten & Nelissen University of Applied Sciences  
Vakken O.a. Wendbare Strategie, Wendbaar Veranderen, Leiderschap & Verandering 
 

Zelfstandig interim- en projectmanagement       2009 - heden    
 
Organisatie ALFAM Consumer Credit, dochter ABNAMRO Bank (mei 2021 – heden) 
Rollen/Opdracht Operationeel Manager (a.i.) Preventief en Klantbeheer, key deliverables: aansturen en 

coachen bij implementatie en consolidatie van het nieuwe organisatiemodel (30 fte); 
Consultant, key deliverables adviseren bij strategische en tactische issues. 

 
Organisatie B2B (SME) Kredietverstrekker (feb 2020 – apr 2020) 
Rollen/Opdracht Consultant, key deliverables: adviseren bij het optimaliseren van de omnichannel klantreis 

binnen de kredietketen en inrichting special accounts (debiteurenbeheer). 
 
Organisatie NIBC Bank NV/ Retail Banking (jan 2019 – apr 2019) 
Rollen/Opdracht Senior Consultant, key deliverables: adviseren bij inrichting van een aanvullende 

propositie van NIBC Direct bij externe serviceprovider. 
 
Organisatie Varia (2017 – 2018) 
Rollen/Opdracht Veranderkundig en operationeel management geleverd aan o.a.  verhuurbedrijf (boxen & 

kantoorruimtes), uitzendorganisatie, producent van badkamerproducten en 
stomerijketen  

 
Organisatie Volkswagen Pon Financial Services BV (okt 2016 – feb 2017) 
Rol/Opdracht  Projectmanager, key deliverables: analyse, waardering en verkoop van non performing 

debiteurenportfolio, stakeholdermanagement (consumenten en SME).  
  
Organisatie VIVAT Verzekeringen NV (nov 2015 – jul 2016) 
Rollen/Opdracht  Projectmanager Reaal Lekker Wonen Hypotheek, key deliverables: inrichten hypotheken 

arrangement, marketing- en communicatiestrategie, inrichting mid- en backoffice bij 
outsourcepartner en stakeholdermanagement.  

 
Organisatie ABNAMRO Bank NV, Klantcontactcenter Credits (CK, SME, Hypo), apr 2014 – sept 2015) 
Rollen/Opdracht   Operationeel Manager Debiteurenbeheer Particulieren, key deliverables: aansturen en 

coachen bij implementatie en consolidatie van het nieuwe organisatiemodel, opbouwen 
teams en operationeel management o.b.v. LEAN 2.0 (4 teamleads, ca. 70 agents). 

 Unitmanager (a.i.) Debiteurenbeheer SME, key deliverables: coachen en structureren van 
sterk aangepaste team, implementeren vernieuwde behandelplannen, opbouwen teams 
en operationeel management o.b.v. LEAN 2.0 (15 fte). 

 
Organisatie  Incassade Deurwaarders en Incasso BV (dec 2009 – dec 2013) 
Rollen/Opdracht  DGA, partner, programmamanager, key deliverables: operationaliseren Operational 

Excellence programma "Elke Dag Beter", opzet en coachen kantoordirecteuren op 
managerial en commercieel gebied.   
Consultant, key deliverables: begeleiden directie bij ontwikkeling van visie en uitwerken 
naar klant- en groeistrategie, procesoptimalisaties op basis van “van interne naar externe 
focus”.  
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Organisatie  Achmea Financial Services BV (mei 2009 – feb 2010) 
Rol/Opdracht   Teammanager (a.i.) Interpolis Pensioenen (3 teamleads, 35 fte). Key deliverables: 

structureren en optimaliseren operationeel management als onderdeel van LEAN, 
coachen medewerkers, en ontwikkelen en implementeren vernieuwd incassobeleid. 
Vertegenwoordiger namens DB richting besturen pensioenfondsen (7). 

 

Consultancy                 2006-2009  
  
Principal Consultant - Atos Consulting 
Atos Consulting was onderdeel van Atos Origin, een internationale beursgenoteerde ICT-dienstverlener. In  
Nederland waren ca. 250 consultants werkzaam, internationaal telde Atos Consulting ruim 2.500 business- en IT- 
consultants.  
Als Principal Consultant commercieel en operationeel verantwoordelijk geweest de propositie Credit Management 
for Financials (ca. 10 fte). 
Opdrachten gedaan voor Dexia Bank Nederland NV, Achmea Financial Services BV, Arenda Holding BV, 
De Lage Landen Consumer Finance BV en Fiditon Creditmanagement en Incasso BV (ING-dochter). 
 

 

Consumer Finance                                                  1998-2006  
    
Binnen ABN AMRO was AA Interfinance de specialist (“monoline”) in consumentenkrediet. Het totaal beheer 
kredietsaldo bedraagt EUR 6 miljard en er waren ca. 500 mensen werkzaam (2006). DMC, Aagus, Finata Bank, IDM 
Bank en InterBank waren de labels binnen AA Interfinance. In 2010 is InterBank als premium label in de markt gezet. 
InterBank (inmiddels onderdeel van Crédit Agricole S.A.) marktleider in het verstrekken van consumptieve 
financieringen via het intermediaire kanaal.   
 
Rol/Opdracht  Hoofd Credit Management (2003 - 2006) 
 Naast lijnverantwoordelijkheid (3 teamleads, 45 fte), actief met de ontvlechting van de 

CK- en hypotheekportefeuilles en doorontwikkeling Customer Contact Center Incasso.  
Rol/Opdracht  Change manager en projectleider (2001 - 2003) 
 Verantwoordelijk voor de implementatie van reorganisatieprogramma “Zonder 

Omwegen” binnen de debiteurenafdelingen. De debiteurenafdelingen werden op basis 
hiervan samengevoegd tot één afdeling creditmanagement. 

Rol/Opdracht  Chef Operations (1998 - 2003) 
 Lijnverantwoordelijkheid voor de afdeling early collections (30 fte). Output: gezamenlijk 

een nieuw afdelingsmodel ingevoerd, contactcenter technologie geïmplementeerd en 
nieuwe strategieën o.b.v. risicoprofilering. 

 

Diverse functies                  1984-1998   
 


