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Ik ben Rob Schenk, 58 jaar, getrouwd en de trotse vader van 2 zoons. Ik ben 19 jaar bij Atos en 

haar rechtsvoorgangers (KPMG Consulting) in commerciële functies werkzaam geweest. 

Tegenwoordig zet ik mijn kennis en ervaring in voor organisaties met een maatschappelijke 

doelstelling. Ik ben actief voor organisaties zoals de stichting Melania, The Present/GiveMe5, het 

UAF en SIW. Daarnaast begeleid ik een tweetal ICT bedrijven op het gebied van sales- en 

accountmanagement. 

 

Ik heb bedrijfseconomie en IT auditing gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als 

afstudeerrichting Financiering en Belegging. Als lid van de advisory board van Axini (software voor 

complexe applicatie-omgevingen, zoals pensioenberekeningen) ben ik nauw betrokken bij de 

pensioensector en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Ik heb daarnaast ruime 

bestuurservaring, onder andere bij non-profit organisaties en sportverenigingen. 

 

Ik ben optimistisch, loyaal, hecht aan autonomie en voel me verantwoordelijk voor mijn naasten, 

mijn werk en de omgeving om mij heen. Ik ben gedreven om een bijdrage te leveren aan 

organisaties met een maatschappelijk doel.  

 

Ik ben er van overtuigd dat ik een goede bijdrage kan leveren aan het Atos Pensioenfonds en ik 

kijk er naar uit om me in te zetten voor de belangen van de gewezen deelnemers in het 

verantwoordingsorgaan van SPA.  

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Rob Schenk  

  



    

 

Werkervaring  
 

2020- heden Fondsenwerver voor Stichting Melania, The Present en SIW  

Commercieel adviseur voor scale-ups 

2019 - 2021 Br1ght 

Sales Director voor SaaS-oplossingen zoals Teammate+, Enablon, Soterian 

2000 – 2019 Atos/KPMG 

2014 – 2019 Account Director Siemens (Benelux & The Nordics) en 

verantwoordelijk voor de Siemens Alliance in Benelux & The Nordics en Account 

Director Royal BAM.  

2011 - 2014 Sales directeur Systeemintegratie. Verantwoordelijk voor de sales 

van de Systeemintegratie-divisie.  

2011-2011 Markt-directeur telecommunicatie markt in Nederland (excl. KPN) en 

technologie markt 

2009-2010 Commercieel directeur (SI divisie), commercieel verantwoordelijk voor  

4 grootste klanten.  

2008-2009 Regiosales-manager, verantwoordelijk voor de sales in de regio 

Midden-Nederland.  

2003-2008 Client executive KPN, Account management Vaste net KPN. 

1989-2003 In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan als ICT consultant bij de big 4 

(KPMG, Deloitte en PWC).  

 

Nevenfuncties 
Ik zit nu ruim 7 jaar in de Raad van Toezicht van Axini (www.axini.com). Axini is een innovatief ICT 

bedrijf dat zich bezighoudt met model-based ontwikkelen en testen. Zij maken software die 100% 

foutloze software mogelijk maakt. Zij werken voor klanten die zeer afhankelijk zijn van foutloze 

software zoals als Prorail, Achmea, Rabobank en Tomtom. De Raad van Toezicht adviseert de 

directie op het gebied van strategie, maar assisteert ook bij operationele issues.  

Ik ben mentor van een statushouder via het UAF. 

 

Opleiding  

1994 – 1997 Postdoctorale opleiding Financial Controlling (op scriptie na niet afgerond), Vrije 

Universiteit, Amsterdam  

1989 – 1991 Postdoctorale opleiding IT auditing, Erasmus Universiteit Rotterdam  

1982 – 1987  Doctoraal Bedrijfseconomie (Financiering en Beleggingen), Erasmus Universiteit 

Rotterdam  

 

http://www.axini.com/

