
Motivatie 
 

In de functie van vertegenwoordiger pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan van de 

Stichting Pensioenfonds ATOS zie ik een heel aantrekkelijke combinatie van activiteiten, die goed 

aansluiten bij mijn kennis en kunde, ervaring en affiniteit. Ik stel me dan ook graag dan ook graag 

voor deze functie.  

Ik heb ruime ervaring in management- en adviesfuncties in de Rabobank organisatie. Daarnaast heb 

ik ervaring als management consultant en projectmanager in de sectoren overheid en banken onder 

andere bij Transiciel, bij Atos Origin en bij Ordina. Dit combinerend met mijn MBA degree en mijn 

gemeenteraadslidmaatschap heb ik er vertrouwen in een goede bijdrage te kunnen leveren in het 

verantwoordingsorgaan. 

 

 

Curriculum Vitae van René Bruns MBA      
 

 
 

Personalia. 

 

Naam:  René Bruns MBA 

Geboortedatum:  24-08-1952 (Duiven) 

Talen:  Nederlands, Engels, Duits, Frans 

  

Burgerlijke staat: Gehuwd 

  

Opleidingen: Executive Master of Business Administration MBA; scriptie over Quality 

Management (1996) 

SPD (1985) 

Rechtsgeleerdheid tot niveau K1 (1982), universitair 

HBS-A (1970) 

  

Cursussen/kennis-

gebieden: 

DevOps 
Scrum Practitioner 
Scrum Master 
MSP (Managing Succesful Programmes) 



Prince2 Foundation 
Riskmanagement 
ITIL v3 
Commerciële Relatievorming en vaardigheden 
Effective Presentation Skills 
Commercial Skills course 
Management leergang voor Rabobank-directeuren 
Training adviesvaardigheden 
Organisatiegericht Financieren (Rabobank) 
Ambi HE-0 
Assurantie-B 
NIBE volledig 
 

 

 

Algemeen. 

Ik ben een allround manager en consultant die integriteit uitstraalt.  

Als mensgericht manager en adviseur heb ik veel aandacht voor communiceren , informeren en 

activeren van mensen. Een goed analytisch vermogen, kwaliteitsbewustzijn en bruggenbouwer zijn 

wezenlijke kenmerken. Ik behoud daarbij het overzicht en houd het hoofd koel in hectische situaties.  

Ik heb ruime ervaring op veel terreinen en niveaus, als manager, project- en programmamanager en 

consultant, vooral bij de Rabobank, zowel lokaal als centraal. Voorts deed ik ruim ervaring op als 

projectmanager en management consultant bij Atos Origin en Ordina in de sectoren finance en 

public. 

Dit, gecombineerd met een brede opleiding (banktechnisch, administratief, juridisch,  ICT, 

management), stelt mij aldus in staat het gewenste resultaat neer te zetten. 

 

Vervulde functies.  

Project- en programmamanager, consultant (2001 – heden) 

• Projecten en consultancy voor o.a. gemeente Zaanstad (tot 2004), Rabobank Betalen & 
Sparen (tot 2008), Ordina (tot 2010) en zelfstandig (heden).  

 

Management Consultant (1998 –2001) 

• Consultancy voor o.a. Atos Origin, Europese Investerings Bank, IPQ 
 

Onderdirecteur Bedrijfsvoering en Projectmanagement (1992-1998) 

• Rabobank Graafschap-West 
 

Adviseur Informatisering (1989 –1992) Rabobank Nederland 

Hoofd Interne Organisatie en Controle (1980 –1989) Rabobank Varsseveld 



Hoofd administratie (1976 –1980) Rabobank Gaanderen 

 

Boekhouder  (1973 –1976) Installatiebureau Ten Cate 

 

Nevenfuncties. 

Secretaris afdeling Bronckhorst GroenLinks (mei 2017 – maart 2021) 

Raadslid gemeente Bronckhorst namens GroenLinks sinds 2019 

 

 

 

 


