
Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan SPA: Klaas Pranger.. 
 
Ik ben woonachtig te Amersfoort. Als vertegenwoordiger van de gewezen deelnemers wil ik 
me inzetten voor het behoud en de groei bevordering van ons gemeenschappelijke 
vermogen.  
Als penningmeester ben ik jaren met de financiën van diverse clubs bezig geweest. Voor de 
VvE, de theater stichtingen Sonja en Jori Hermsen Producties, maar ook bij de vakbond en de 
handbalvereniging Leusden (LHV). 
Als bestuurder ben ik momenteel actief in zowel de eigen VvE Grote Haag als voor de 
handbalvereniging. 
In het dagelijks leven, bij Atos, ben ik security consultant en bestaat mijn huidige opdracht uit 
het inrichten van een eIDAS voor de KNB (Nederlandse notarissen). Ik ben CISSP en CISM 
gecertificeerd. Verder heb ik met positief resultaat het examen voor GDPR gedaan, CIPP/A. 
Als vrijwilliger ben ik bij handbal (keepers)trainer en scheidsrechter (hoofdklasse), voor Atos 
ben ik jarenlang actief betrokken geweest bij de competence line projectmanagement. 
Afgelopen jaar heb ik, na een oproep van HR, meegedaan aan de Financieel Fit test, het financieel planningsgesprek Atos 
medewerkers. Daaruit kwam voort dat ik niet tot aan de pensioengerechtigde leeftijd hoef door te werken.  
  
 
Kort CV: 
 
Klaas Pranger, geboren in Berlikum, Friesland, VWO gedaan in Leeuwarden, gestudeerd in Enschede, wonende in Amersfoort. 
Geboren 22-10-1961. In 1991 afgestudeerd aan de Universiteit Twente, Informatica, Formule Manipulatie, ir. 
 
MD traject gevolgd bij Ptt Nederland, later KPN Telecom. Gestart bij het rekencentrum in Groningen, toen nog I&AT. 
Via Customer Care projecten bij de afdeling in Leidschendam terecht gekomen. 
Vervolgens Millennium en Euro programma bijdrages geleverd en vervolgens met de outsourcing meegegaan naar Origin. 
 
Werkzaam bij Atos, voorheen Atos Origin: samengaan van Atos en Origin en later Siemens softwareontwikkeling. En inmiddels met 
vele andere overgenomen partijen. 
 
Actief geweest binnen Systems Integration, in de rol Solution Manager. Meest opvallende project: www.mijnpensioenoverzicht .nl 
Als projectmanager gedetacheerd geweest in Oostzaan, bij de fabriek voor kippenslacht machines van Meyn. Dit als vervolg op mijn 
activiteiten met Het Nieuwe Werken, social media, Zero email. Bij Meyn ging het om invoering van VOIP met Microsoft Lync. 
 
Daarna als changemanager bij Albert Heijn gewerkt, met als aandachtsgebied de 1000 winkels. 
Vervolgens ABN-AMRO bij het CISO-office, advanced thread modelling, in de rol Scrum master voor een met Splunk werkend team. 
 
Nu werkzaam binnen Atos AMS en gedetacheerd bij IDNH als Security Consultant. Dagelijks aan het werk voor de KNB, de 
Nederlandse notarissen. Beheer voor de ID bewijs scanning service en voorbereiden op uitgeven van een elektronisch NotarisID. 

 

Voor een volledig overzicht van opleiding en ervaring zie mijn LinkedIn profiel: www.linkedin.com/in/klaaspranger 


