
Introductie Ernst Hoogendoorn


Na bijna vijfentwintig jaar Origin en Atos ben ik eind 2019 
gestopt met werken. Van 1996 tot 2007 werkte ik binnen de 
Nederlandse organisatie, van 2007 tot en met 2019 was ik op 
Corporate niveau actief.

Woonachtig in Breda sinds 1989 met mijn vrouw Jenny ben ik 
graag actief bezig: sporten, fietsen, wandelen, reizen en klussen.


Motivatie om mij beschikbaar te stellen

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het Verantwoordingsorgaan 
van de Stichting Pensioenfonds Atos.

Na zo’n 2,5 jaar genoten te hebben van de vrijheid van het 
pensioen merk ik dat ik (een deel van) mijn tijd ook zinvol wil 
besteden, en dat ik dat waarschijnlijk het beste kan doen op een 
plek waar ik profijt heb van mijn werkervaring. De Nederlandse 
Bank ziet Actuariaat, Interne Controle en Risico Management als 
sleutelfuncties voor pensioen organisaties, en beide laatste 
functies zijn door mij gedurende een flink aantal jaren bekleed.

Ik wil me graag bijscholen op het gebied van pensioenen, want 
dat is natuurlijk iets anders dan IT contracten….


Mijn opleiding en ervaring


1975 - 1981	 	 Bedrijfskunde Groningen, hoofdvakken Organisatie Ontwerp en Organisatie	
	 	 	 Verandering	 

1971 - 1981	 	 Diverse bestuursfuncties in welzijns organisaties, met name:

	 	 	 - 1972 - 1978 penningmeester organisatie t.b.v. drugsvoorlichting

	 	 	 - 1975 - 1981 voorzitter stichting DAK, verslavingszorg

1982 - 1986	 	 (senior) consultant bij Andersen International (nu Accenture)

1986 - 1991	 	 IT directeur Europa bij Keystone (nu Tyco Flow Control) - metaal

1991 - 1996	 	 IT directeur Rank Xerox Venray (fabriek en distributie centrum Europa

1996 - 2019	 	 Origin/Atos

	 	 	 1996 - 1999 constant en program manager bij Origin Advies

	 	 	 1999 - 2002 service line directeur Technical Automation en Enterprise 

	 	 	 	 	 Solutions

	 	 	 2002 - 2003 program director Dutch Board

	 	 	 2003 - 2007 directeur Business Audit and Internal Control Benelux

	 	 	 2007 - 2014 group vice president Risk Management and Rainbow

	 	 	 2014 - 2019 group vice president Account Start up and Red Team 

 


