
Aan  Stichting Pensioenfonds Atos 
Verantwoordingsorgaan categorie pensioen gerechtigden 

  
Van Ir. A.W. (Toon) Kamp MBA 
 E mail: anthonij.willem.kamp@gmail.com 
 
Dd 25 november 2021  
 
Ond kandidaatstelling verantwoordingsorgaan SPA  
  
 
Zeer geachte directie en andere bij de sollicitatie betrokken collega’s,  
 
Via  uw oproepbrief SPA/90170.4720 werd ik geattendeerd op de vacatures in het verantwoordings- 
orgaan. Na bestuderen van de vacature gegevens heb ik besloten mij als kandidaat aan te melden. 
  
Ik ben een ervaren ex Atos collega, die nu van zijn Atos pensioen geniet. Door mijn ruime werk ervaring 
als senior manager en ook vanuit mijn wereldwijde netwerk als MBA uit Lausanne ben ik goed in staat 
om een zinnige constructieve bijdrage te kunnen leveren binnen het SPA verantwoordingsorgaan.  
 
Enkele van mijn MBA vrienden (waarvan sommige ook in verantwoordingsorganen zoals het SPA zitten) 
suggereerden me dat het leuk en nuttig is om met mijn MBA achtergrond en netwerk mee te gaan doen 
in een orgaan zoals het SPA. 
 
Ik schat in dat ik binnen het SPA orgaan als vanouds goed zal kunnen opschieten met mijn ex collega’s 
van Atos waaraan ik goede herinneringen bewaar. Ook vind ik het werk belangrijk en nuttig om tijd 
contacten en energie voor in te zetten.  
 
Ik ben na mijn pensionering in 2013 graag actief in zaken “om iets terug te geven aan de maatschappij”. 
Zo was ik van 2013 tot de coronatijd actief als middelbare school docent en ook enige tijd in de lokale 
gemeenteraad waar ik vooral over ICT soms verstandige dingen kon zeggen als ex Atos man. Het SPA is 
weer iets heel anders dat dan weer goed aansluit bij een heel ander deel van mijn CV in de financiële 
MBA wereld die ik vanuit mijn zakelijke ervaring goed ken. 
 
Mocht U gelet op het bovenstaande voldoende aanknopingspunten vinden om mijn kandidaatstelling in 
behandeling te nemen dan overleg ik graag met u de details om dit traject in gang te zetten. 
Details per telefoon, zoom ,teams, of e-mail verder toelichten kan uiteraard ook.  
 
Ik wacht uw reactie hierop met veel belangstelling af.  
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Ir. A.W.(Toon) Kamp MBA 
Bijlage: CV 
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