Eric Steeghs
Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur

Eric startte zijn carrière bij de Algemene Bank Nederland (ABN) in
1982, nadat hij was afgestudeerd in Bedrijfskunde aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam. Hij was betrokken bij diverse ICTprojecten, waaronder de ontwikkeling van Branch Front Office
systemen en Treasury & Securities systemen. In de tussentijd
studeerde hij in 1989 af als registeraccountant. Vanaf 1991, na de
fusie van de ABN met de Amro Bank tot de ABN AMRO bank,
verschoof Eric’s verantwoordelijkheid naar grootschalige ICT
projecten, zoals de netwerkintegratie van de kantoren van ABN en
AMRO in Nederland en de invoering van de Euro binnen de ABN AMRO
bank.
Gedurende de periode 1993-2000 zette Eric zijn carrière voort met
internationale ICT verantwoordelijkheid voor de meer dan 50 landen, die het wereldwijde
netwerk van ABN AMRO vormden. Hij was lid van het wereldwijde executive IT-Team. Zijn
verantwoordelijkheden omvatten de ontwikkeling en het beheer van het IT platform voor
Corporate Banking en de infrastructuur voor telecommunicatie.
Van 2001 tot 2005 vervulde Eric een commerciële functie, waarin hij op internationaal
niveau verantwoordelijk was voor de klantenservice aan grote ondernemingen met
betrekking tot betaalproducten, cashmanagement en handelsfinanciering.
In 2006 ging Eric binnen ABN AMRO aan de slag voor Finance Operations, met wereldwijde
verantwoordelijkheden voor Management Informatie (het verstrekken van informatie over de
winstgevendheid van klanten en producten) en het Finance Change programma, gericht op
efficiëntie, kwaliteitsverbetering en internationale standaardisatie, inclusief de oplevering
van een gezamenlijke algemene boekhouding.
Vanaf 2009 werd Eric Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van ProRail, met
specifieke verantwoordelijkheden voor de financiën, de audit en het facilitair management.
ProRail is de enige spoorinfrastructuurbeheerder in Nederland. Tot zijn prestaties behoren
een drastische inkorting van de budget-, en rapportagecycli, de introductie van performance
management, kostenreductie, en het verbeteren van zakelijke samenwerking.
Sinds 2014 bekleedt Eric zijn huidige functie bij Amsterdam Trade Bank als Chief Financial
Officer en is hij lid van de Raad van Bestuur. Door zijn ruime werkervaring, opgedaan in
diverse functies, heeft hij een brede kijk op zakelijke culturen en op manieren om succes te
genereren in verschillende soorten organisaties. Het succesvol leiden van veranderingen is
altijd een gemeenschappelijke noemer geweest.
Eric heeft ook diverse maatschappelijke nevenfuncties uitgeoefend. Momenteel is hij lid van
de Raad van Commissarissen en voorzitter van de auditcommissie van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Eric is getrouwd en heeft vier kinderen.

