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Nationaliteit
Rijbewijs:

Rob (R.J.) Koopmans
26-7-1959
Man
Fluwelensingel 33
2806 CB Gouda
+316 5478 6464
rjkoopmans@gmail.com
Nederlandse
A, B en E

Achtergrond
Sinds 1982 ben ik werkzaam binnen het Individuele Levensverzekerings- en Collectieve
Pensioenbedrijf. Gedurende deze periode ben ik van medewerker bij een wiskundeafdeling
van een grote verzekeraar doorgegroeid tot een zeer ervaren projectmanager en een
gedreven pensioen- en levenspecialist. Hierbij opereer ik op het scheidsvlak van business en
ICT en richt ik mij op de inhoud van een project en op de toegevoegde waarde die ik kan
geven voor de klant. Hierbij kan ik mijn projectteam stimuleren en ondersteunen met mijn
kennis en ervaring in het vakgebied.

Werkgevers en functies
2013-heden

Eigenaar Koopmans PCS Project & Consultancy Services

2005-2012

ITDS B.V.
Functie: Projectmanager en Pensioen- en Levenspecialist

1997-2005

CapGemini N.V.
Functie: Projectmanager binnen sector Financial Services

1993-1997

REAAL N.V.
Functie: Projectmanager binnen sector Pensioenen

1989-1993

De Centrale N.V. / REAAL N.V. (fusie in 1990)
Functie: Manager IT binnen sector Pensioenen

1982-1989

Ennia N.V. / AEGON N.V. (fusie in 1983)
Functie: Productspecialist/productmanager Individuele Levensverzekeringen
en Pensioenen

1981-1982

Ennia N.V.
Functie: Wiskundemedewerker Individuele Levensverzekeringen en
Pensioenen
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Relevante werk- en projectervaring


December 2010 – December 2012: implementatie PensionOffice (Belgisch leven- en
pensioenpakket van Elips) bij PPI van middelgrote verzekeraar
Functie: Projectleider
Bij een PPI van een middelgrote pensioenverzekeraar heb ik als projectleider de
implementatie uitgevoerd van het pakket PensionOffice van Elips. De ontwikkeling
van dit pakket is geheel conform de scrum methode uitgevoerd.



Januari 2010 – November 2010: Aanpassen PensionOffice (Belgisch leven- en
pensioenpakket) van Elips
Functie: Programmamanager
Als programmamanager was ik verantwoordelijkheid voor geheel van projecten om
met de Belgische leverancier Elips het pakket LifeOffice/PensionOffice geschikt te
maken voor de Nederlandse markt.



Mei 2009 – December 2009: Projectleider, Implementatie levenpakket bij kleine
levensverzekeraar
Functie: Projectleider
In een implementatieproject van een verzekeringspakket voor een kleine verzekeraar
was ik projectleider van een team van pensioenspecialisten en programmeurs.



Oktober 2008 – April 2009: Opzetten communicatie nieuwe pensioenwet bij een
bankpverzekeraar
Functie: Senior Business Consultant
Voor een grote bank-verzekeraar heb ik als Senior Business Consultant de volledige
communicatie rond de nieuwe pensioenwet opgezet.



Mei 2008 - September 2008: Ondersteuning productontwikkeling bij grote
verzekeraar
Functie: Senior Business Consultant
Bij een grote verzekeraar was ik gedurende enkele maanden als Senior Business
Consultant ingezet ter ondersteuning van de productmanagers.



Januari 2007 - Mei 2008: Projectmanager, Implementatie pensioenpakket bij
pensioenfonds
Functie: Projectmanager, Testmanager
In het implementatietraject van een nieuw pensioenpakket bij een middelgroot
pensioenfonds, was ik zowel projectmanager voor het implementatiegedeelte als
testmanager voor de uiteindelijke implementatie. Deze implementatie was volgens de
watervalmethode.



Oktober 2006 - December 2006: Analyse pensioenportefeuille bij een pensioenfonds
Functie: Senior Business Consultant
Ter voorbereiding van een implementatie van een nieuw pensioenpakket heb ik een
analyse uitgevoerd van de bestaande pensioenportefeuille.



Oktober 2004 - April 2005: Ondersteuning projectmanager bij grote verzekeraar
Functie: Senior Business Consultant, Projectondersteuning
In een groot veranderingstraject bij een verzekeraar heb ik de projectmanager
bijgestaan en van advies gediend.



Maart 2003 - Maart 2007: Projectmanager, Implementatie SAP pensioenpakket bij
een grote bank-verzekeraar
Functie: Projectmanager, Senior Business Consultant
Tijdens het implementatietraject van een compleet nieuw verzekeringssysteem bij
een grote bank-verzekeraar heb ik diverse rollen vervuld. Hier was ik in de
aanvangsfase Senior Business Consultant, om de nodige analyses en
voorbereidingen te treffen. Tijdens het project was ik projectmanager voor de
implementatie, inrichting en testen van het systeem.
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September 2002 - April 2003: Pakketselectie en implementatie bij pensioenfonds van
een grote bank
Functie: Projectmanager
Voor het eigen pensioenfonds van een grote bank was ik projectmanager voor het
complete traject van selectie tot implementatie van LifeTime.



Maart 2002 - Juni 2002: Interim-manager actuariële afdeling van een pensioenfonds
Functie: Interim-manager
Bij een middelgroot pensioenfonds heb ik gedurende de periode dat het fonds op
zoek was naar een definitieve invullen van de vacature als interim-manager
gefunctioneerd op de actuariële afdeling.



Oktober 2001 - Februari 2002: Pakketselectie bij middelgroot pensioenfonds
Functie: Senior Business Consultant
Voor het bedrijfspensioenfonds van een grote brouwer heb ik de pakketselectie
uitgevoerd.



Februari 2000 - Februari 2002: Implementatie van de Euro bij grote
pensioenadministrateur
Functie: Projectleider
Bij een grote pensioenadministrateur was ik projectleider voor de implementatie van
de euro.



November 1999 - Januari 2000: Pakketselectie bij pensioenfonds
Functie: Senior Business Consultant
Voor een middelgroot bedrijfspensioenfonds heb ik de pakketselectie uitgevoerd.



September 1999 - Februari 2000: Implementatie en conversie pensioenpakket bij
grote bank-verzekeraar
Functie: Projectleider
Bij een grote bank-verzekeraar was ik de projectleider voor de implementatie en
conversie van MAIA bij het verzelfstandigen van de administratie van een
pensioenfonds.



Januari 1999 - Augustus 1999: Interim Business Consultant op de afdeling
Information Management bij een grote bank-verzekeraar
Functie: Senior Business Consultant
Binnen de afdeling Information Management van een grote bank-verzekeraar was ik
Interim Business Consultant, waarbij ik belast was met het veranderingstraject binnen
de afdeling en de ondersteuning van de business gedurende de implementatie van
een nieuw pakket.



September 1998 - Januari 1999: Opzetten nieuwe salarisadministratie
Functie Projectmanager
Bij een salarisadministrateur, belast met de administratie voor de uitzendbranche,
was ik projectmanager voor de implementatie van een nieuw systeem voor een
nieuw te vormen uitzendbureau.
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Overige werkervaring


Januari 2006-december 2012: Pensioentraining opzetten en geven voor nieuwe
medewerkers van ITDS



Augustus 2006 - December 2007: Pensioenwetscan ontwikkelen

Nevenfuncties


2012-heden: lid en secretaris van de WMO-raad Gouda

Opleiding


























Rijksuniversiteit van Leiden, Biologie
Stichting Vakopleiding Verzekeringsbedrijf (SVV), Techniek Leven
BUOAW (Buiten Universitair Onderwijs Actuariële Wetenschappen)
o Actuarieel Rekenaar
o Kandidaat Actuaris
Advanced Progress bij Progress te Capelle a/d IJssel
APL
APL 2
NLP
Beïnvloeden (REED Advanced)
Engagement Manager level 1
Managen van Complexe Projecten
Managen van Veranderingstrajecten
ORACLE
ORACLE DBA
RUP
Planningstechnieken
Prince 2 Practitioner
Progress
Projectleiding 1 en Projectleiding 2
TMap
SAP Getting Acquainted HR
SAP Getting Started 4.6
SAP Pensioenmodule (PNLPF1 t/m 3)
SAS
SunOS en UNIX Systeembeheer bij Sun Microsystems
XPonent

Talen




Nederlands, lezen, schrijven, spreken
Engels, lezen, schrijven, spreken
Duits, lezen, schrijven, spreken
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