
Vacature lid verantwoordingsorgaan SPA 

Motivatie 

Eind november kregen wij, “gewezen deelnemers” van Stichting 
Pensioenfonds Atos, een oproep om zich kandidaat te stellen voor het 
VerantwoordingsOrgaan (VO). In eerste instantie heb de brief aan de kant 
gelegd. Hoewel ik dicht bij mijn pensioen ben, houdt pensioen mij niet 
bezig. Na een nachtje slapen heb ik de brief weer tevoorschijn gehaald. Het 
pensioen is voor iedereen van belang. Zeker nu met een pensioenstelsel in beweging. Het is 
ook voor mij belangrijk en door lid te worden van het VO ontvang ik meer informatie dan via 
de media. En word ik betrokken bij beleidszaken, krijg ik de gelegenheid het bestuur - samen 
met de andere leden - op verzoek van het bestuur of ongevraagd adviseren.  

Ik heb nu nog weinig kennis van het pensioen domein en wil kennis opbouwen door 
zelfstudie, het volgen van cursussen en volgen van de actualiteit via bijvoorbeeld de media, 
vakbladen en SPA. Gelukkig kan ik me snel kennis eigen maken, zodat ik een stevige 
gesprekspartner wordt. 

Wat ik nu al inbreng is bestuurlijke kwaliteit. Ik ben een ervaren project- en programmanager 
met projecten bij de Overheid, verzekeringsmaatschappijen en dienstverlenende bedrijven. 
Daarnaast heb ik veel ervaring als bestuurslid bij scholen, kerk en politiek. 

Ik ben een teamspeler en een verbinder. Als lid van het VO zal ik adequaat opereren en 
functioneren en verantwoordelijkheid nemen. 

Profiel 
Ik ben een ervaren project- en programmamanager in de ICT met veel kennis en ervaring in 
het financieel management in brede zin. Met een goed gevoel voor cijfers, verbanden en de 
betekenis voor organisaties, projecten / programma’s en mensen. Met het vermogen om 
complexe vraagstukken op te delen naar beter behapbare vraagstukken. 
 

Relevante opleidingen 

• WO Bedrijfskunde | 1998 | Open universiteit 
• HTS Informatietechniek | 1979 | HTS-A Amsterdam 
• Project- en programmamanagement trainingen 
• Communicatie en sociaal vaardigheid trainingen 
• Situationeel leidinggeven 

Vaardigheden en talenten 

• Samenwerken 
• Communicatieve vaardigheden 
• Zelfstandigheid 
• Data analyse 
• Leidinggeven 

 

Ik wil graag jullie vertegenwoordigen in het VO. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert Schaap 


