
CARLO REIJNDERS 

Ik ben Carlo Reijnders, 58 jaar, gehuwd en 3 volwassen kinderen. Sinds februari 

2021 ben ik de trotse opa van een kleinkind en is het leuk om een dag in de twee-

weken op de kleine te passen.   

In mijn vrije tijd geniet ik van de bourgondische dingen in het leven zoals feestjes, 
terrasjes, uit eten en reizen. Daarnaast ben ik ook actief in de paardensport zowel 
als bestuurder en official in de discipline springen waardoor ik bijna wekelijks, op 
zowel lokale als internationale wedstrijden, te vinden ben. Sinds enkele jaren doe ik 
ook aan hardlopen met als gevolg dat ik halve marathons loop, bij voorkeur in 
wereldsteden, en hoop ik in 2022 de SuperHalfs te voltooien.  
 

In 1984 ben ik begonnen bij Philips en heb ik de HBO/AMBI 88 opleiding afgerond.  Via Communications & 
Processing, Origin en Atos-Origin ben ik nu werkzaam bij Atos en gedurende die 37 jaar heb ik altijd een 
functie in de robuuste en betrouwbare Mainframe wereld vervuld. De afgelopen 20 jaar voornamelijk in de 
rol van Service (Delivery) manager en/of Contract manager voor klanten als Philips, CIAN/Randstad, Vishay, 
DAF, Telegraaf, KAS BANK en momenteel voor Shell en Aperam.  
Een mooi hoogtepunt was dan ook de combinatie van mijn hobby en werk op de Olympische Spelen van 
2004 in Athene waar ik voor Atos de functie van Information Manager bij de hippische sporten mocht 
vervullen.  
 
Al vanaf 1991 ben ik geïnteresseerd in pensioen(opbouw) met als doel om voor mijn pensioenleeftijd uit 
het arbeidsproces te kunnen stappen. Mijn uitgangspunt destijds was ‘op het moment dat ik pensioen 
ontvang, is er voor mij geen AOW meer’. 
Ondanks dat het SPA een gesloten pensioenfonds is heb ik het al vanaf het begin een interessant en goed 
pensioenproduct gevonden door de combinatie van een Middenloon regeling (ML) en een Beschikbare 
Premieregeling (BP).  
 
In 2018 ben ik lid geworden van het Verantwoordingsorgaan van het SPA. Samen met 4 andere nieuwe 
leden kwamen we in een zeer hectische tijd. En alhoewel ik aardig wat kennis had van pensioenen en 
beleggingen was de betreffende materie (en de diverse termen en afkortingen) totaal nieuw voor mij. Ik 
heb naast de nodige opleidingen heel veel tijd (eerste jaar ruim 200 uur) geïnvesteerd in kennisopbouw 
waarvan ik inmiddels de vruchten pluk.  Een terugblik van de afgelopen 4 jaar kun je terugvinden in het 
Pensioennieuws van december die je hebt toegestuurd gekregen maar die ik ook altijd intern Atos deel in 
de Yammer-space/Community ‘Pensioen Aangelegenheden’ waarin ik ook andere informatie over 
pensioenen deel.  
Voor de komende 4 jaar zullen er in het Verantwoordingsorgaan zeker 3 belangrijke onderwerpen 
passeren, namelijk de risicohouding voor het beleggingsbeleid, uitwerking van het pensioenakkoord en de 
discussie over de toekomst van het pensioenfonds zelf.   
Alle drie onderwerpen waarvan in het profiel van de kandidaatstelling enige deskundigheid wordt gevraagd 
waarover ik meen te beschikken. De risicohouding is een complex en interessant onderwerp en is 
medebepalend voor het rendement op de beleggingen van het Pensioenfonds met diverse haken en ogen. 
Wat betreft het nieuwe pensioenakkoord doe ik inmiddels alweer de nodige investeringen. Ik volg niet 
alleen de berichtgeving hierover in de media maar ik neem ook bijna maandelijks deel aan de online-
webinars van de organisatie Pensioen-Pro.  
 
Indien U op mij stemt dan vind ik het fijn om mijn opgebouwde kennis voor U weer met volle overtuiging 
de komende 4 jaar in te zetten, maar kan ik ook samen met de andere leden van het 
Verantwoordingsorgaan de nodige actiepunten in ons werkplan afronden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Carlo C.J.M. Reijnders 


