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CV Bertus Brinkman

Personalia

Naam   Bertus Brinkman MBA
Adres   Zandberg 20, 6351 AK Bocholtz 
     Samenwonend met Jacqueline Senden (Gillishof )
Telefoon (privé) 0643824788  
Geboorteplaats Rotterdam 
Email   BertusBrinkman@matchmaat.nl 
Heden   Oprichter van Matchmaat, de overheidsacademie www.matchmaat.nl

Werkervaring

1 september 2019 - 
Eigen bedrijf Matchmaat, de overheidsacademie 

Volledig op eigen initiatief de keus gemaakt om het bedrijf Matchmaat te starten en invulling te gaan geven 
aan een lang gekoesterde droom om als zelfstandig ondernemer verder te gaan, www.Matchmaat.nl 
Vanuit Matchmaat worden opleidingen verzorgd voor de nieuwe en bestaande instroom van medewerkers 
bij de overheid.
Met warmte, respect en over en weer een groot woord van dank afscheid genomen van Weert.

Persoonsomschrijving (samengevat vanuit assessments en verkregen feedback)

Bertus is een zeer ervaren en sensitieve manager die vanuit gedrevenheid gezamenlijk de doelen weet te 
benoemen. Met een gezonde dosis humor, relativerend vermogen en een hands-on-mentaliteit weet hij 
de omgeving aan zich te binden. Voor de bestuurders brengt hij veel ervaring mee. De managers weet 
hij op hun talenten aan te spreken en waar nodig te ontwikkelen. Hij verbindt, spreekt aan, stuurt en 
ontwikkelt de medewerkers en de organisatie. Hij heeft snel in de gaten wat er in zijn omgeving speelt 
en waar de opgaven zitten. Daarvoor heeft hij een zeer goed ontwikkelde antenne voor politieke- en 
bestuurlijke besluitvormingsprocessen. De dienstverlening is in zijn DNA-verweven. Hij heeft een lange 
termijnscope, denkt strategisch en heeft een pragmatische aanpak.

De referenties bij LinkedIn spreken voor zich. Assessments zijn op aanvraag beschikbaar. 
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2016 -  1 september 2019
Algemeen directeur / gemeentesecretaris Weert
Algemeen commandant Crisisbeheersing Oranjekolom

Opgave
•  Politiek-bestuurlijke verbinding verbeteren
•  Directiemodel doorvoeren.
•  Centraal managementteam meer focus geven op de beoogde resultaten
•  Sturing op de organisatie verbeteren
•  Bestuurlijke (besluit-)vormingsprocessen verbeteren
•  Cultuuromslag doorvoeren (proces Weert in Dynamiek)
•  Regionale samenwerking bevorderen
•  Directielid ICT NML
•  Balans herstellen meerjarenbegroting - jaarrekening

 
2014 – 2016
Directeur bedrijfsvoering en Dienstverlening gemeente Weert 

• Basis verder op orde brengen
• Digitale besluitvormingsprocessen verbeteren
• Bestuurlijke besluitvormingsprocessen verbeteren 
• Implementatie van de “D’s”

2012 - 2014
Algemeen directeur / Secretaris Veldhoven

• Organisatie voorbereiden op de kanteling van de rijksmaatregelen. 
Bereikte resultaten:
 › Strategisch beleidsoverleg ingevoerd voor het college
 › Directiemodel ingevoerd 
 › Integraal management ingevoerd
 › Voortrekkersrol gekregen in de regionale samenwerking m.b.t het woningbouwprogramma
 › Algehele regionale samenwerking bevorderen
 › Programma opgesteld i.s.m. de Veldhoven Young professionals voor de positionering Veldhoven als beste 

werkgever in de regio
 › Voorzitter herformulering Planning & Control cyclus 

mei 2009 – december 2011
Algemeen directeur / gemeentesecretaris gemeente Leidschendam-Voorburg  
(stad met 73.500 inwoners)

• Directiemodel (2 concerndirecteuren en 1 algemeen directeur)
• 20 afdelingen/ afdelingshoofden
• Proces voor regiegemeente- en ketendenken ingezet
• Regionalisering Brandweer voltooid
• Trekker proces voor de deregulering 
• Lid Secretarissenteam regionale samenwerking
• Gemeentelijk-/organisatiebudget €180 miljoen 

Vanuit de landelijke (bestuurlijke-) agenda diverse prijzen behaald
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1 september 2005 – 1 mei 2009 
Directeur Dienstverlening, Veiligheid en Zorg van de Gemeente Sittard-Geleen (fusiegemeente)

• Loco-secretaris; 

Periode 2002-2005
Algemeen directeur Publiekszaken gemeente Tilburg

Periode 2000 - 2003
Algemeen Directeur Sociale werkvoorziening (Midden-Limburg)

• Van output naar input de bedrijfsvoering optimaliseren en de tekorten wegwerken.
• Middels diverse vormen van een werkorganisatie maximale maatschappelijke integratie 

bevorderen.
• Tekorten middels diverse commerciële activiteiten wegwerken. 

1998 - 2000
Projectdirecteur Gemeentelijke Belastingen te Rotterdam

Als crisismanager door het College van Burgemeester en Wethouders ingezet om de gemeentelijke 
belastingdienst op orde te krijgen en de te verkrijgen inkomsten veilig te stellen.

1997 – 1998 
Interim-directeur t.b.v. diverse reorganisaties binnen de gemeente Rotterdam

1993 - 1997
Directeur Industriële Dienstverlening Multibedrijven te Rotterdam (Sociale werkvoorziening 2000 FTE)

                                             
1977 - 1993
Diverse functies vervuld bij de gemeentelijke dienst voor Sport en Recreatie
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Opleidingen

• Energetisch management (Instituut Orshof )
• Master of Business Administration (MBA) met genoegen afgestudeerd op het onderwerp 

`Klantgerichtheid een te verbeteren kwaliteit `
• Masterclass Strategie en ontwikkeling voor de gemeente Rotterdam
• Strategische Marketing (Nijenrode)
• Bestuursacademie Zuid-Holland, Staatsrecht, Gemeenterecht.
• Voortgezet Management
• Beleidskunde voor de overheid
• Strategisch Management
• Management Leergang gericht op competentiemanagement en mensgericht leidinggeven
• Libanon Lyceum Rotterdam

 Diverse trainingen/ cursussen

• De Energetische Manager
• Diverse overheidsopleidingen crisis-organisatie (Algemeen Commandant)
• Diverse opleidingen voor de Oranjekolom 

Algemeen
• Mede oprichter/bestuurslid landelijk organisatie directeuren openbare dienstverlening. Vanuit dit 

initiatief is door de commissie Jorritsma een landelijk project ontstaan voor de verbetering van de 
dienstverlening aan de burger. De overheid geeft antwoord.

• Medeoprichter en bedenker van Bureau Interim-management van de gemeente Rotterdam. Vanuit 
dit initiatief is een pool gevormd voor de opleiding en inzet van gemeentelijke interim-managers.

• Landelijk voorzitter LET (lokale effectentoets) minder regels meer service vanuit VNG.
• Deelnemer denktank ‘de menselijke maat bij (re-)organiseren’.
• Soms freelancer voor trainingen, coaching, vanuit eigen bedrijf www.Matchmaat.nl, partner in 

bedrijf de Gillishof (verhuur van appartementen).

Social media

LinkedIn: Bertus Brinkman
Twitter: @Bertus Brinkman

Auteur van het boek: “Besodemieterd “ISBN 9789463981675

Referenties op aanvraag.


