KERNKWALITEITEN
- expertise (strategisch) communicatie: positionering & branding,
sociale agenda, gebiedsontwikkeling, stakeholdersmanagement,
citymarketing, toerisme & recreatie, bestuur en politiek,
omgevingscommunicatie;

HAN
GOOTZEN
SENIOR
COMMUNICATIE
ADVISEUR

- expertise leidinggevend: ondernemer met denkkader op HBO/WO
niveau, analytisch, oplossings- en resultaatgericht;
- expertise marketing: funding, productontwikkeling, businessen sales-management;
- kan makkelijk schakelen tussen bestuurders, politici en
(uitvoerende) organisatie;
- energiek, pro-actief en motiverend;
- verantwoordelijkheidsbesef, zowel zelfstandig als een team-player;

PROFIEL
Wie ben ik?
Een energieke, ondernemende en
inspiererende adviseur en (project)manager,
met gevoel voor hiërarchische en politieke
verhoudingen.
Opererend vanuit een ruime ervaring in
strategische communicatie, marketing en
interim projecten.
- daadkrachtig
- inspirator
- een mensen mens
Wat kan ik?
- resultaatgericht werken;
- flexibel, pro actief en zelfstandig werken;
- strategisch denken en een koers uitzetten.
Waar hecht ik waarde aan?
- duidelijkheid en eerlijkheid;
- integriteit en kwaliteit;
- samenwerking en doorzettingsvermogen.

PERSONALIA
Adres: Hooihofstraat 12
5401 AE UDEN
Telefoon: 06-53208126
Email: info@hangootzen.nl
Geboortedatum: 04-03-1959
Status: samenwonend, 2 dochters

- netwerker pur sang, mensen mens.

WERKERVARING
HAN GOOTZEN CONSULTANCY BV
Eigenaar | 2009 - present
- Zelfstandig adviesbureau voor communicatie, marketing en business
development.

OPUS MAGNUM NEDERLAND BV
Interim managing director | 2018 - present
- Interim- en adviesbureau voor instellingen en overheidsinstanties.

CONNECT NEDERLAND
Interim commercieel directeur | 2015 - 2019
Senior communicatieadviseur
Beureau voor strategische communicatie op gebied van ruimtelijke en
sociaal-maatschappelijke vraagstukken: mobiliteit, waterbeleid,
sociaal domein, duurzaamheid, energie, infra en vastgoed.
Strategische communicatie: sociale agenda, omgevingscommunicatie
& participatie, positionering & branding, citymarketing,
stakeholdermanagement, toerisme en recreatie.
Bedrijven: Volker Wessels Telecom, Provincie Limburg, Waterschap
Limburg, Regio Fruitdelta Rivierenland, TenneT, diverse gemeenten.

GEMEENTE UDEN
Projectcoordinator | 2013 - 2014

Website: www.hangootzen.nl

Project stAPP: WWB-ers binnen de gemeente Uden laten herintreden
in het arbeidsproces.

WERKERVARING, VERVOLG
DE WINTER MEDIA GROEP
Interim commercieel directeur | 2013 - 2015
Leidinggevend aan een team van 30 commercielë adviseurs voor
kranten, magazines en online productlijn.
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IBN SOCIALE WERKVOORZIENING
Interim adviseur | 2010 - 2014
Interim adviseur en consultant Marketing en Business Development
voor IBN Productie en IBN Facilitair: innovatie van marktgebieden,
productontwikkeling en dienstverlening.

MORSCH, GOOTZEN & BROUWERS
(mede) eigenaar | 2007 - 2009

HAN PRIVÉ
Hobby's:
- vakanties in Frankrijk en Italië;
- tafeltennisspeler (exinternationaal topsporter);
- oud prins CS De Knoerissen Uden;
- bestuurder Hockey Club Uden.
Nevenactiviteiten:
- voorzitter Hockey Club Uden;
- voorzitter St. Business Events Uden
(Business Gala);
- lid Managementclub Initialis;
- lid Businessclub UOV de Kring;
- bestuurder/lid lokale politiek VVD.

Mede eigenaar van een reclamebureau: positionering, branding en
city-marketing: conceptontwikkeling Roermond, city-marketing,
stadspromotie, strategische marketing
Bedrijven: Gemeente Roermond, Gemente Uden, VVV Midden Limburg,
Druten Oost.

CONVENIO COMMUNICATIE BV
Eigenaar | 1991 - 2007
Eigenaar van een reclamebureau voor positionering en branding bij
bedrijven en overheden: arbeidsmarktcommunicatie, projecten,
strategisch advies.
Bedrijven: Bouwfonds Ned. Gemeenten, PinkRoccade, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Politie Amsterdam, woningcoöperaties, Bison,
Makita, Volvoline.
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OPLEIDINGEN
NIEUWE LERARENOPLEIDING AMSTERDAM
HBO | 1979 - 1984
Vrije Leergangen- Vrije Universiteit in Amsterdam.

Website: www.hangootzen.nl
LinkedIn: www.nl.linkedin.com/pub/hangootzen/12/576/v67

BISSCHOPPELIJK COLLEGE ROERMOND
HAVO | 1971 - 1977

