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Curriculum Vitae Hans Reusch
Persoonlijke informatie
Naam:
Adres:
Tel:
Mobile:
E-mail:
Website

drs.J.H.Reusch (Hans)
Gerbrandypark 54
3437 JX Nieuwegein
+31(0) 30 604 37 21
+31(0) 65 135 41 71
HansReusch@Imacore.nl
www.imacore.nl

Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Geb.datum:

Nederlandse
Getrouwd en vader van twee zonen.
08-11-1946

Huidige functies:

Wethouder Gemeente Nieuwegein.
Voorzitter RvC Gentle Bridges B.V.
Voorzitter RvC InTouch NV
Penningmeester van Bestuur VVE “De terrastuinen”
Voorzitter van Bestuurdersvereniging Nieuwegein (Stichting
T.O.N.)

Voornaamste ervaring:

Manager van grote (internationale) gecompliceerde
projecten.(direct verantwoordelijk voor 12 tot 100 medewerkers en
indirect verantwoordelijk voor 150 tot 300 medewerkers)
Interim (veranderings-) manager van zowel commerciële als
stafafdelingen
Commercieel bankier en venture capitalist
Toezichthouder en projectleider bij regionale publieke omroepen
Gemeenteraadslid

Voornaamste eigenschappen:

Teambouwer en coach
Generalist, initieerder, opstarter, aanjager
Proces gericht, planmatige aanpak
Overtuigingskracht gebaseerd op inhoud
Organisatie sensitiviteit,omgevingsbewust
Probleem analyserend en oplossend vermogen
Stressbestendig en goed in staat tot incasseren

Opleiding en kennis:

1966: HBS-A diploma St.Bonifatiuslyceum te Utrecht
1972: Doctoraal Algemene Economie KUB
1973/1974: De 4 NIBE cursussen voor het Bank en
Effectenwezen gehaald.
Vanaf 1986: General Banking Course 1 en 2
Voorts: Diverse management en onderhandelingstrainingen, tevens
bank-, talen- en PC/ tekstverwerkingscursussen gevolgd.

Talen:

Engels : goed
Duits : redelijk
Frans : matig
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Marathons lopen en op de racefiets de Spaanse bergen in,
maar na eerst thuis het nodige knutselwerk te hebben verricht.

Zie voor nadere informatie de toelichting op pagina 3, 4 en 5.
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Toelichting Carrière
Vanaf 1 mei 2000 eigen Interim Management en Consultancy onderneming.
Voornaamste afgeronde opdrachten en ervaring:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

2000/2010 Directeur Imacore BV; Interim-management en consultancy
2008/2009 Commercieel Manager bij Rabobank Nederland Spaarbank
2007 Adviseur van de directie van een MKB bedrijf in afbouw.
2006/2007 CEO van InTouch N.V. Tijdelijk teruggetreden als commissaris.
2006 Adviseur van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de samenwerking
tussen RTV West en RTV Rijnmond
2005 Adviseur van InTouch NV (ICT bedrijf) te Amsterdam. Daarna commissaris.
2005 Coach/adviseur van Gentle Bridges BV. Een participatiebedrijf gericht op ICT
bedrijven.
2004 Commercieel Directeur ad interim bij Rabobank Leiden & Oegstgeest met het doel om
de bank voor te bereiden op de nieuwe commerciële strategie van marktleiderschap als direct
gevolg vaan de fusie met Rabobank Leiderdorp.
2003/2004 Toezichthouder namens de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland op RTV West en RTV Rijnmond om beide omroepen aanvankelijk te behoeden voor
faillissement. (december 2003 t/m februari 2004) Nader onderzoek heeft geleid tot
Businessplannen met perspectief. Vervolgens de Provincie geadviseerd om tot additionele
financiering over te gaan, waardoor een doorstart voor beide RTV’s mogelijk werd. Daarna
tot vervolgens tot eind 2004 wederom benoemd door Gedeputeerde Staten van de Provincie
Zuid Holland tot toezichthouder en adviseur. Onder mijn toezicht en coaching werden de
businessplannen geïmplementeerd. Beide omroepen zijn nu gezond en werken op facilitair
gebied samen.
2003 CFO/COO bij een Biotech/Pharma bedrijf; naast het dagelijks management behelsde de
opdracht het professionaliseren van Financial Control, Personeelsbeleid, ICT en het
Facilitaire bedrijf.
2002 Projectleider Wereld Bank project in Turkije; Opzetten van een Strategie en
Implementatieplan om de grootste bank van Turkije “Ziraat Bankasi” te privatiseren
2002 Commercieel Manager Bedrijven bij Rabobank Rotterdam; naast het dagelijkse
management moesten de afdelingen Bedrijven van de 3 gefuseerde banken, R’dam,
Hoogvliet Poortugal en Pernis geïntegreerd worden.
2000/2002 Commercieel Manager Bedrijven/Verzekeringen –inclusief Krediet Risico
Management - bij Rabobank Tholen, tevens fusiebegeleider
2000 Marktonderzoek voor bedrijf in medische biotechnologie

Bankcarrière
Vanaf 1 maart 2000 tot eind april 2000 Hoofd van het “ Program Office” van de “Global Admin
Division” van Rabobank International. Verantwoordelijk ,met zijn afdeling, die zich in een
oprichtingsfase bevond, voor het toetsen, het stellen van prioriteiten en onderling afstemmen van alle
projecten van Rabobank International wereldwijd, waarbij voornamelijk het sponsorship van de
business afdelingen van groot belang was.
Vanaf 1 maart 1999 tot en met 31 maart 2000 projectleider van het Millennium Project van
Rabobank International. Zowel verantwoordelijk voor de commerciële, de IT en de Operationele
aspecten van het Millennium Project. Het project bestond uit 11 sub-projecten en betrof 35
buitenlandse kantoren (inclusief satellieten en bijkantoren: 100). Na een succesvolle eeuwwisseling
was de schrikkel-midweek het einde van dit project. Relevante onderdelen van het Millennium
project naast de specifieke Millennium IT kwesties waren Krediet-risico, Change Controle en
Business Continuïteit Planning sub-projecten
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Vanaf 1 november 1997 tot en met 31 maart 1999 projectleider van het Euro Project van Rabobank
International. Als projectleider verantwoordelijk voor de Euroconversie van zowel het hoofdkantoor
van RI als van al haar buitenlandse kantoren plus satellieten en bijkantoren. Het project had zowel
betrekking op de commercie, de marketing en de operationele en IT inbedding van de Euro in het
bancaire proces. Na een succesvol conversieweekend eind 1998 nog verantwoordelijk voor de
nazorg.
Vanaf 1 mei 1992 tot en met 30 september 1997 leiding gegeven aan de Food & Agribusiness
Research afdeling van Rabobank International. Deze afdeling, was een stafafdeling dicht tegen de
commercie aan en werd door Hans Reusch uitgebreid van een twee-mans formatie naar een volledige
Engelstalige research afdeling van 20 medewerkers. Food & Agribusiness is de nichemarkt waar
Rabobank International zich wereldwijd op concentreert als oorspronkelijk verlengstuk van de
thuismarkt van de Rabobankorganisatie. De genoemde researchafdeling hield zich naast het
bestuderen van diverse F&A sectoren en het publiceren erover, bezig met de strategie van Rabobank
International. In dit kader het initiatief genomen tot de serie F&A studies van RI en de Global F&A
Conferenties.
In 1985 op verzoek van de hoofddirectie van Rabobank Nederland het biotechnologie-beleid van de
Rabobank uitgewerkt. Co-auteur van de onderliggende beleidsnota. Een van zijn ideeën was het
oprichten van een venture-capital fonds om startende bedrijven van eigen vermogen te voorzien; 25
bedrijven geacquireerd. Bij twee bedrijven lid van Raad van Commissarissen. Tot en met 1992
commercieel actief (als accountmanager en projectmanager) in tegenstelling tot de jaren 1972- 1984,
waarin hij voornamelijk als staffunctionaris/manager werkzaam was.
Eind 1979 gevraagd om binnen de Stafgroep Economisch Onderzoek (Staforgaan van de
Hoofddirectie van Rabobank Nederland) de afdeling Bedrijfstakonderzoek op te zetten. Het
onderzoek richtte zich voornamelijk op de Europese landbouwpolitiek en op het internationale en
nationale midden- en kleinbedrijf. Er werden door deze afdeling regelmatig studies gepubliceerd ter
informatie van clienten/leden van aangesloten Rabobanken en ter ondersteuning van het Rabobank
imago. Een belangrijke publicatie was en is “Cijfers & Trends”. Daarnaast vele interne studies
gepubliceerd, waaronder een over het belang van de biotechnologie voor de Nederlandse land- en
tuinbouw en F&A. Het gevolg van deze beleidsnota was het opzetten van het voornoemde venture
capital fonds voor startende biotechnologie bedrijven.
Op 1 mei 1976 in dienst getreden bij de toenmalige Studiedienst (Adviesafdeling tbv. de
hoofddirectie) van Rabobank Nederland na vier jaar stafervaring bij Bank Mees & Hope. Begon zijn
carrière bij Rabobank Nederland als economisch stafmedewerker gericht op macro-economische en
monetaire ontwikkelingen van invloed op de bancaire omgeving. Een van zijn initiatieven was het
opzetten van het Economisch Kwartaalbericht van de Rabobank. Daarnaast werden vele cursussen
verzorgd voor de directies en medewerkers van de aangesloten Rabobanken.
Op 1 december 19972 in dienst getreden bij Bank Mees & Hope als staf medewerker
Economisch Bureau. Het takenpakket bestond uit macro-economische studies, bedrijfstakstudies,
landenstudies, vestigingsbeleid en rapportage DNB.
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Opleiding
In 1996 het einddiploma HBS-A behaald op het St.Bonifatiuslyceum te Utrecht.
Op 30 november 1972 afgestudeerd aan de Universiteit Tilburg als Macro Econoom. Naast de
hoofd-afstudeerrichting Macro Economie en Geld, Krediet en Bankwezen gekozen voor de
keuzevakken Bedrijfseconomie en Openbare Financiën. Daarnaast tijdens het dienstverband met
zowel Mees & Hope als Rabobank diverse management en onderhandelingstrainingen, talen-, interne
bank- en tekstverwerkingcursussen gevolgd. Alle NIBE diploma´s behaald.

Politieke ervaring.
Vanaf 1973 lid van D66. Bij vestiging in Nieuwegein in 1979 samen met een groep mede D66-ers
D66 Nieuwegein nieuw leven in geblazen. Vanaf 1979 tot 1986 voorzitter geweest van de afdeling
Nieuwegein. Sinds 1986 lid van de Raadscommissie Financiën en Economische Zaken. Momenteel
Voorzitter van de Raadscommissie ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken), waarin ook Financiën is
opgenomen. Vanaf 1990 tot 1998 (lid fractie D66) en in 2004 (tijdelijk voorzitter Fractie D66) lid
van de Gemeenteraad geweest. In deze Raadsperiode, naast de al genoemde Raadscommissie
Financiën, ook lid van diverse ander Raadscommissies geweest, waarbij onderwerpen zoals
Volkshuisvesting, Sport en Recreatie, Personele organisatie, Regio en Automatiseringszaken,
Openbare werken, Milieu, Volkshuisvesting en Verkeer en Vervoer op de agenda stonden. Voorzitter
van diverse ad-hoc commissies geweest. Vanaf 15 maart 2006 tot 11 mei 2010 wederom
Fractievoorzitter D66 Nieuwegein en tevens lid van het Algemeen Bestuur (Stads-) Regio Utrecht.
Vanaf 11 mei 2010 tot heden wethouder in Nieuwegein met als portefeuilles; Verkeer en vervoer,
Milieu, Stadsbeheer, Cultuur en Wijkgericht samenwerken. Tevens wijkwethouder en
projectwethouder.

