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Loopbaan in vogelvlucht 1999-heden

1967 | De Meern| 06 41741430
info@printempsadvies.nl | linkedin/hansscholten

Eigenaar van Printemps Advies, 2015 – heden
Hoofd Communicatie en Klantcontact
Hoogheemraadschap van Delfland, 2019 -heden
Communicatieregisseur regio Drechtsteden 2019
Communicatieadviseur gemeente Sliedrecht ,
2018-2019
Kerndocent leergang Strategische Communicatie
AVS, 2016 - 2018
Hoofd Communicatie LKCA 2016 - 2017
Communicatieadviseur gemeenten Zuidplas en
Rotterdam, 2015
Hoofd Communicatie PO raad, 2014 - 2015

Wat mij drijft
Op zoek naar de kracht van een organisatie. En van
daaruit communiceren. Communicatie is het
instrument waarmee organisaties zich verbinden
aan stakeholders. En niet andersom! Ik denk dat
organisaties steeds meer moeten aansluiten op de
netwerken die er al zijn en op het discours dat al
gaande is. En ik denk dat het steeds belangrijker
wordt om communicatiecoalities te sluiten met
gelijkgestemde partijen. Dat kan alleen als de
organisatiekoers wordt gedragen door de
medewerkers. Dan komen mensen in hun kracht en
dat straalt ook uit naar buiten.

Hoofd Bestuur en Communicatie gemeente Gouda,
2010 - 2014
Projectadviseur, Only Human, 2007 - 2010
Bestuurscommunicatieadviseur. Gemeente Utrecht,
1999 – 2007

Voorbeelden interimopdrachten
Interim hoofd Communicatie LKCA
Als interim hoofd bij het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst gaf ik leiding aan

15 medewerkers op de afdeling. De afdeling
ondersteunde de beleidsafdelingen van LKCA op
het gebied van communicatie en PR. Ik heb de
organisatie van de afdeling vernieuwd: van een
lijnafdeling met 15 medewerkers en een hoofd,
naar een stafafdeling van 5 medewerkers onder
directe aansturing van de directeur. De overige
communicatie-medewerkers zijn ondergebracht bij
de vakafdelingen, dichter op de inhoud.
Senior communicatieadviseur Programma’s Ruimte
voor de Rivier en VNK-2, RWS
Voor het programma Ruimte voor de Rivier heb ik
de communicatie meer publieksgericht gemaakt.
Ook heb ik bijgedragen aan het benodigde netwerk
van communicatiemensen bij de betrokken
waterschappen. Voor het programma VNK-2 heb ik
me ingezet voor de communicatie over de
veiligheidsrisico’s van hoogwater.
Interim bestuurscommunicatieadviseur en
woordvoerder, diverse gemeenten
Voor de gemeenten Leiden, Gouda, Zuidplas,
Rotterdam en de Drechtsden heb ik als
communicatieadviseur en woordvoerder voor
diverse collegeleden gewerkt. Daarbij heb ik in
complexe situaties geadviseerd over de aanpak van
communicatie en daar ook uitvoering aan gegeven.
In deze opdrachten heb ik ook in verschillende
crises geadviseerd en geacteerd. Ik heb
deelgenomen aan diverse trainingen en oefeningen
met crisiscommunicatie in verschillende
gemeenten.

Ook leuk om te doen

Relevante opleidingen

Recente publicaties

Presentatie- en mediatrainingen geven
(bijvoorbeeld aan directie Veiligheidsregio)

Tweedaagse studiereis ‘Lobbyen in Brussel’,
Logeion 2013
Managementontwikkelingstraject Gemeente
Gouda, 2012
Leiderschap vanuit eigen kracht, De Vor & Coo,
2011
Diverse trainingen en oefeningen
crisiscommunicatie Veiligheidsregio VRMH, 20102012
Emotioneel Intelligent leiding geven, De Baak, Zeist,
2009
Training crisiscommunicatie, Nibra, Arnhem, 2007
Diverse mediatrainingen, o.a. Brainbox, Hilversum;
Bob de Ronde, Utrecht., 1999 – 2007
Diverse trainingen en oefeningen
crisiscommunicatie gemeente Utrecht, 1999-2007
In company training Projectcommunicatie
gemeente Utrecht, 2004
Adviseren voor adviseurs, Schouten & Nelissen,
2002
Projectmatig werken, Twijnstra & Gudde, 1998
Beroepsopleiding Sr communicatieadviseur (niveau
C), Van der Hilst, 1997
Milieucommunicatie als beleidsinstrument,
Rijkshogeschool IJsselland, 1994

redactionele bijdragen aan PM-special “Beter en
concreter” (SDU, maart 2015)

Kerndocent leergang strategische communicatie
voor basisschooldirecteuren voor de AVS
Actief binnen beroepsvereniging Logeion: regionaal
jurylid Gajaardprijs, auditor voor de certificering
van beroepsopleidingen
Bestuurslid Utrechtse Communicatiekring
Raad van Commissarissen van Scompany,
Hogeschool Utrecht
MR-lid basisschool De Meander, De Meern
Campagnecoördinator / regiobestuurslid D66
(2013-2016)
Wijkraadslid Wijk Vleuten – De Meern (2013-2016)
Bestuurslid Vrienden van het Máximapark (20112015)

Algemene Letteren Studie, Rijksuniversiteit
Groningen, 1992
VWO, GSG Emmen, 1986

Hoofdstuk “Van voorlichting en Inspraak naar
bestuursadvies en publiekscommunicatie” in “De
gemeente centraal – communicatie in het Huis van
Thorbecke” – red. Vera de Witte (Adfo groep, 2014)
Wat anderen over mij zeggen
Hans is een ervaren Communicatieadviseur en
woordvoerder, met een stevige achtergrond in de
overheidscommunicatie. Daarnaast ook ervaring
met semioverheid (streekvervoer) en
belangenorganisaties (Natuurmonumenten, PORaad). In zijn leiderschap gaat Hans uit van het
vakmanschap en de motivatie van medewerkers,
waarbij hij mensen in hun kracht zet door te sturen
op resultaat en feedback te geven. Hans is een
actief vakgenoot, die zich zowel regionaal
(Utrechtse Communicatiekring) als landelijk (VVO,
Logeion) inzet voor het vakgebied van de
Communicatie. Hans heeft een brede belangstelling
en weet snel contact te leggen.

