
   

Albert Omta (1970) 

 

COMPETENTIES 

VERANDERMANAGEMENT    SERVICEGERICHT     

PROCESMANAGEMENT    POSITIEF 

PROJECTMANAGEMENT   TEAM PLAYER 

      

WERKERVARING 

LEAD CONSULTANT      Jun 2022 – heden 

MN PENSIOENBEHEER te Den Haag 

• Pensioenbeheerder, behoefte aantoonbaar integere en beheerste bedrijfsvoering 

• Inrichten business process management, ketenmanagement en tool selectie 

BUSINESS CONSULTANT      Mrt 2022 – Jun 2022 

SCOTCH WHISKY INVESTMENTS te Sassenheim 

• Vermogensbeheerder alternatieve investeringen, behoefte aan document management en 

informatiebeveiliging 

• Inrichten documentmanagementsysteem in lijn met wet en regelgeving 

PROJECTLEIDER BUSINESS SUPPORT    Jan 2021 – Mrt 2022 

DAS RECHTSBIJSTAND te Amsterdam 

• Rechtsbijstandsverzekeraar, transformatie van primaire proces 

• Projectleider opzetten bedrijfsonderdeel Business Support (partner van de andere afdelingen) 

• Verantwoordelijk voor projecten HR, centrale dossierverdeling, capaciteitsmanagement, 

management informatievoorziening, procesmanagement, 1e lijns risicomanagement, kwaliteit 

& ondersteuning en beleidstandaarden. 

SR. PROJECTLEIDER PROCES MIGRATIE    Mei 2019 – Apr 2020 

TATA STEEL EUROPE te Amsterdam 

• Staalfabrikant, behoefte aan centrale vastlegging processen en ontsluiting van documenten. 

• Verantwoordelijk voor migratie traject bij een aantal fabrieken op de site van IJmuiden van 

decentrale ontsluiting van honderden processen en duizenden documenten naar een centrale 

ontsluiting. 

• Aansturen van proces auteur en proces administrator 

• Ontwerpen en presenteren van oplossingen voor koppeling met control raamwerken om te 

voldoen aan ISO, IATF en ARBO wetgeving. 

PROJECTMANAGER PROCES OPTIMALISATIE   Mei 2018 – Okt 2018 

UNIVÉ PERSONENSCHADE 

• Verzekeraar van Personenschade. behoefte aan front office procesoptimalisatie.  

• Faciliteren van proces workshops 

• Verantwoordelijk voor procesvastlegging en inrichten tool (Mavim) 

• Aansturen van black belt, business analist en procesmodeleur 

• In kaart brengen van knelpunten en verbetervoorstellen 

• Alle processen van Personenschade vastgelegd in procesmanagement tool Mavim 

SR. BPM CONSULTANT      Okt 2018 – Apr 2021 

SYNTRUS ACHMEA REAL ESTATE & FINANCE 

• Vermogensbeheerder, behoefte aan verbetering van effectiviteit en efficiency. 

• Verantwoordelijk voor de implementatie van procesmanagement binnen Vastgoedbedrijf, 

Hypotheken, Risk & Compliance, Privacy en Control 

• Faciliteren van workshops, review van processen, initiëren van verbetervoorstellen, integreren 

Risk & Control Framework in de procesarchitectuur  

• IST situatie vastgelegd in procesmanagement tool TIBCO Nimbus 

• Uitwerken doorvoeren van verbetervoorstellen 

“Organiseren is wat je doet, 

voordat je iets doet, zodat 

het geen janboel wordt, als 

je het doet.”  

Senior proces en operational risk 
manager met ruime ervaring in de 
financiële dienstverlening en Asset 

Management.  Bedreven in 
Projectmanagement, Business 

Process Management en voor elkaar 
krijgen van veranderingen. Sterk in 

naar boven halen van de kern en het 
houden van overzicht. 

Positief, rustig, sociaal en 
servicegericht zijn termen die bij mij 
horen. Als team player werk ik graag 

naar een gezamenlijk resultaat. Ik 
breng structuur aan en dat wordt op 

prijs gesteld door mijn 
opdrachtgevers.  Door mijn 

leergierigheid en focus blijf ik goed 
op de hoogte van de laatste 
relevante ontwikkelingen.  

CONTACT 

GO Company 

Pelmolenlaan 2 

3447 GW Woerden 

+31 6 11530447 

+31 348 501462 

albert.omta@t-mc.nl 
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OVERIG 

Geboren: 21 mei 1970  

 

Nationaliteit: Nederlandse 

 

REFERENTIES: Op aanvraag 

 

TALENKENNIS 

NEDERLANDS 

 

ENGELS 

 

DUITS 

 

BPM TRAINER/COACH      Juni 2018 – Sep 2018 

ABN AMRO te Amsterdam 

• Bank, Finance & Risk, coachen en trainen van business developers in BPM en Aris 

• Stimuleren en enthousiasmeren van nut en noodzaak van BPM en creëren van awareness, 

door trainingen, workshops en presentaties. 

• Beoordelen van proceslandschap en -modellen 

• Procesmanagement kennis en kunde overgedragen 

PROJECTMANAGER IFRS9 PROCESSEN    Juni 2017 – Jan 2018 

ABN AMRO te Amsterdam 

• Bank, Finance & Risk IFRS9 implementatie 

• Opstellen plan van aanpak en aansturen team van externe en interne business 

developers/procesmanagers.  

• Verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen en risk & control raamwerk van de gehele IFRS9 

keten van vergaren, berekenen en boeken tot en met rapporteren voor Opening Balance 2018 

• Verantwoordelijk voor het aantonen van bestaan en effectiviteit van controls in gesprekken met 

interne en externe auditors 

• Monitoren voortgang en issues in daily stand-up meetings 

• Implementeren van procedurele work-arounds  

PROJECTMANAGER BACK-OFFICE PROCESSEN    Sept 2015 – April 2017 

APG AM te Amsterdam 

• Vermogensbeheerder, Back-Office Target Operating Model implementatie 

• Opstellen Stream plan, werven business procesmanagement consultants en aansturen team.  

• Faciliteren proces workshops en beschrijven processen in procesmanagement systeem 

BizzDesign.  

• Verantwoordelijk voor het gehele back-office proces van trade processing en corporate actions 

tot aan accounting en reporting. 

• Updaten en opstellen Risk & Control aanpak en Framework  

• Organiseren van systeem en procestrainingen 

• Opstellen Non Functional Requirements documenten 

• Verantwoordelijk voor Logical Access Control, Business Impact Analysis, CIA documenten 

• Opstellen KPI raamwerk  

PROCESCONSULTANT EN OPERATIONAL RISK CONSULTANT  2005 – 2015 

Diverse opdrachtgevers 

PROCES EN ERP IMPLEMENTATIE CONSULTANT    2001 – 2005 

Diverse opdrachtgevers  

MARKETING/PRODUCTMANAGEMENT     1996 – 2001 

Diverse opdrachtgevers  

 

OPLEIDINGEN 

BEDRIJFSKUNDE       1994 - 1995 

Nyenrode Business Universiteit te Breukelen 

INTERNATIONAL MANAGEMENT      1990 – 1994 

Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam     

BEDRIJFSADMINISTRATIE      1987 – 1990 

MEAO te Velp 

MAVO         1982 – 1987 

MAVO te Eerbeek 

 

 

CURSUSSEN 

2022 

Scrum Agile 

 

2018 

CIPP/e (GDPR/AVG) 

 

LEAN GREEN BELT 

Lean Consultancy Group  

 

2016 

Procesmodelleertool 

BizzDesign 

 

2013 

Management van Processen 

Focus/Nyenrode 

 

2010 

Masterclass Solvency II 

 

2009 

Enterprise Risk Management 

Focus 

 

2008 

Procesmodelleertool 

Nimbus Control 

 

2006 

Procesmodelleertool 

ARIS 

 

2004 

Management Accellerator 

Programma Imtech 

 

2003 

Procesmodelleertool 

Mavim 

 

2002 

Prince2 Foundation 

 

 

 

 

 

 


