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NAAM                 HANS RUTTEN 

SPECIALISATIES  Ik ben een ervaren manager/afdelingshoofd/adviseur/projectleider in het domein 
Publieksdiensten.  
 
Met enthousiasme en positiviteit wil ik de dienstverlening naast het verbeteren ook leuker 
maken.  
 
In mijn werk ben ik doelgericht, besluitvaardig en ben een coach voor collega’s. Mijn streven 
is om mensen te motiveren en te stimuleren. Ik heb oog en oor voor zowel de klant als het 
team en de omgeving. Hiermee krijg je de dienstverlening en hostmanship op een hoger 
niveau binnen het publieke domein. 
 
Mijn krachten en kwaliteiten zijn te omschrijven als: breed inzetbaar op management- 
advies- en projectleidersvraagstukken binnen het publieke domein, waar dienstverlening de 
hoofdader is en visie, verschillende stakeholders en integraliteit de passende vertakkingen 
zijn. Een systeem dat niet zonder elkaar weet te leven. Ik ben analytisch in zowel online 
dienstverleningsvraagstukken en weet deze om te zetten in een plan van aanpak met de 
juiste vertaling naar de politiek context en hierin te adviseren. Dat doe ik op een 
pragmatische en resultaatgerichte manier. 

Mijn aanpak wordt als verfrissend ervaren en leidt tot nieuwe inzichten. Ik blijf daarbij 
doelgericht en in verbinding met mijn collega’s. Mensen met wie ik samenwerk ervaren mij 
als een benaderbare positief ingestelde collega.  

 

COMPETENTIES  • Mensgericht leiderschap (People manager) 

• Motivator / coach 

• Doortastend 

• Analytisch 

• Loyaal 

• Oplossingsgericht 

• Empatisch 

• Sensitief 

 

WERKERVARING  OPBOUWEN TRAININGSVAARDIGHEDEN 

• 1 oktober 2019 - heden 
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INTERIM TEAMMANAGER PUBLIEKSCENTRUM / STAFTEAM 

• 1 augustus 2018 – 1 september 2019 

 

POSG (PROFESSIONAL IN DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING 

• 2018 

 

AFDELINGSMANAGER GEMEENTEWINKEL 

• 2006 – 2017 

 

AFDELINGSHOOFD SECTOR PUBLIEKSZAKEN 

• 2001 – 2006 

 

AFDELINGSHOOFD BURGERZAKEN 

• 1991 – 2001 

 

 

OPLEIDING  • TOGET-HET 

MT training leiderschapsstijlen 

• Training Crisisbestrijding 

• Training Timemanagement 

• Persoonsgericht projecten leiden 

• Training praktisch management burgerzaken 

• HBO bestuursambtenaar 

• MBO bestuursambtenaar 

• MBO bestuursacademie 

HOBBY’S  Tennis, fitness, fietsen 

Vakantie 
Politiek 
Tuinarchitectuur 

 

   

 

 

 

 

 


