
Oog hebben voor talent

Wil Rutten,

algemeen directeur/provinciesecretaris 
provincie Noord-Brabant

Een nieuw gezicht in het ambassadeursnetwerk is 
algemeen directeur/provinciesecretaris in hart en 
nieren, Wil Rutten. “Diversiteit is nauw verbonden met 
competenties. Een team functioneert het beste met 
complementaire vaardigheden.”

Loopbaan
Wil Rutten is al tien jaar algemeen directeur/provincie-
secretaris bij de provincie Noord-Brabant. Daarvoor 
werkte hij bijna achttien jaar in Maastricht, eerst als 
adjunct-secretaris en later als gemeentesecretaris.  
“Je zou kunnen zeggen dat ik dit werk al mijn hele leven  
doe. Toch heb ik het gevoel dat het steeds een nieuwe 
baan is.” De van huis uit socioloog, coördineerde in 
Maastricht de stadsvernieuwing. Daar bleek dat hij niet 
alleen een goede externe verbinder is, maar dat hij ook 
een neus heeft voor talent. Een eigenschap die hem op 
meerdere manieren van pas komt. Voor het Limburgs 
straattheaterfestival, trok hij als scout heel Europa door 
op zoek naar acts. 

Het belang van balans
Als mensenman kent Wil de medewerkers binnen  
zijn organisatie. “Oog en gevoel voor talent helpt als je 
mensen op een andere functie wil attenderen. Ik kan 
goed zien wat collega’s op een plek zouden kunnen 
brengen. Ik volg mijn intuïtie en dat werkt.” Mobiliteit  
binnen de overheid is net zo belangrijk als balans binnen 
een organisatie. “In Brabant is het vooral lastig om 
meer allochtonen de organisatie in te laten instromen. 
Bij traineetrajecten hebben wij bij de selectieprocedure 
dan ook specifieke aandacht voor allochtonen.” 

Diversiteit is de toekomst
De visie van Wil Rutten op diversiteit heeft alles te 
maken met wat organisaties nu nodig hebben. “Bij een 
provincie moet naast vakmanschap in toenemende  
mate aandacht zijn voor de persoonlijkheidskenmerken 
van medewerkers. Je moet een grote diversiteit in huis 
hebben. Dat zorgt voor creatieve, verbindende en 

betrouwbare medewerkers.” Ook is het van belang te 
kijken wat de actualiteit vraagt van organisaties en 
medewerkers. “Wij selecteren mensen die binnenkomen 
op een aantal afgesproken competenties. Een hele 
belangrijke daarbij is ondernemerschap, iets dat nu 
meer van belang is dan ooit.” De provincie heeft al vier 
traineetrajecten achter de rug waarbij steeds ongeveer 
veertig jonge mensen de organisaties instromen. Juist 
in deze economische tijden moet het traineetraject full 
swing verder, meent Wil. 

Ambities
Binnen de provincie gaat er ook bezuinigd worden, een  
fors aantal fte’s. Dit vergt een geweldige inspanning. 
“We moeten zittende mensen opleiden en flexibel 
maken voor nieuwe taken en uitdagingen. Daarvoor 
hebben we interne leer- en ontwikkelteams waaraan  
ook collega’s uit steden in Brabant deelnemen.”  
Daarnaast is de provincie, samen met dertien andere 
gemeenten en drie waterschappen, actief in een samen-
werkingsverband rondom arbeidsmarkt. “Je zou het een  
takencarrousel kunnen noemen. Opdrachten die vaak 
uitbesteed worden aan externe bureaus, worden nu door  
medewerkers van de deelnemende organisaties verricht.  
Het is een pilot-project, maar dit soort bewegingen heeft  
zeker de toekomst. Ook hiermee creëer je diversiteit 
binnen je organisatie.” Tot slot noemt Wil de social 
return, het inschakelen van sociale werkvoorzieningen 
voor structurele taken. “Wij willen werk scheppen voor 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”.

Kennis delen
Wil is graag bereid kennis te delen. Bijvoorbeeld over 
hoe bepaalde trajecten binnen zijn provincie eruit zien 
en hoe je daarin met andere sectoren en doelgroepen 
samenwerkt. En natuurlijk ook over de ervaringen die 
hij opgedaan heeft met leer- en ontwikkelteams.
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