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Even voorstellen J.A.M. ( Hans ) van der Horst
lk stel mij verkiesbaar voor Categorie B: pensioengerechtigden

Korte motivatie:
De pensioenproblematiek in het algemeen en het ATOS pensioenfonds in het bijzonder heeft mijn grote

belangstelling. Dit laatste ook vanwege m'rjn betrokkenheid bij de oprichting van het fonds b'tj de start van
Origin in 1990. De komende jaren gaat er weer veel veranderen voor SPA onder meer vanwege de mogelijke
gevolgen van het Pensioenakkoord. Ook komt de vraag aan de orde wat er moet gebeuren met het fonds. Een

actieve rol van het VO is daarbij belangrijk. Met mijn kennis en jarenlange ervaring in diverse functies -
waaronder bestuurslid - binnen SPA kan ik bij veel bijdragen aan een evenwichtige besluitvorming.

Wat doe/deed ik voor werk/activiteiten en bij wie/waar:
Na mijn studie aan de ïilburgse Universiteit en het vervullen van de dienstplicht heb ik van 1964 tot 1990
gewerkt bij Philips bij de afdelingen ïechnische EffÍciency en Organisatie ( TEO ) en bij de afdeling lnformatie
Systemen Automatisering {lSA ). Als lid van de directie van Corporate ISA was ik ln 1990 directeur van PASS (

Philips Applications and Software Services ), het onderdeel dat samenging met BSO in Origin. ln Origin ben ik
als senior executive VP tot mijn pensionering in 2000 lid geweest van de Raad van Bestuur. Na mijn
pensionering ben ik binnen SPA actief geweest als Voorzitter van de Deelnemers Raad van 2000 tot 2008 en
van 2008 tot 20L4 als Bestuurslid.
ln 2018 werd ik lid van het VO.

Tot slot:
De sterftetabel geeft aan dat mijn levensverwachting 88,9 jaar is en dat ik 56 % kans heb om nog ouder te
worden. lk voel m'rj gezond en ik kan mij actief inzetten en normaal gesproken zeker deze zittingsperiode van
het VO volmaken als vertegenwoordiger van de gepensioneerden. En wil dooruoor groog weer gekozen

worden!

Wie ben ik:
lk ben Hans, geboren in 1939, gehuwd met Ton, vader van 3 zonen , opa van 6 kleindochters

Afgestudeerd als econometrist aan de Universiteit van Tilburg en aan
de opleiding voor organisatie adviseurs ( SIOO ). lk heb een brede
belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken en probeer ook de

vragen over het ontstaan van het heelal en van het leven te begrijpen.
lk hou van sport zoals zeilen en golfen en was tot voor enkele jaren

een actieve hockeyspeler.


