Samenvatting:
Ik ben ruim 29 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, in de VVT, als ook in de GGZ. Ik heb
een ruime ervaring als verpleegkundige, maar ook als Arbo adviseur. Als verpleegkundige
was ik, als persoonlijk begeleider, verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg aan de
aan mij toevertrouwde cliënten. Als Arbo adviseur ben ik verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de Ri&e, als ook voor het formuleren van Arbo beleid, zoals op het gebied
van brandveiligheid, agressie, infectiepreventie, fysieke belasting en ergonomie. Ik hield
mij ook bezig met het uitvoeren van onderzoek en geven van advies. Tevens houd ik mij
bezig met het verzorgen van voorlichting en onderricht. Naast mijn reguliere werk ben ik
als trainer/coach/teammanager actief binnen het volleybal en voetbal. Ik heb diverse
teams getraind en gecoacht, op diverse niveaus. Ik ben lid geweest van diverse
werkgroepen van de Nederlandse Volleybal Bond, op regionaal als ook landelijk niveau. In
deze laatste functie heb ik het, scholingsprogramma’s ontwikkelt en georganiseerd. Ik ben
ook redacteur van een het magazine voor de volleybaltrainer volleybaltrainers in
Nederland en België. Ik ben tevens werkzaam geweest als opleider geweest bij de Nevobo.
Ik ben de auteur van het boek ‘Sport, niet altijd leuk’
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Linkedin profiel:

https://www.linkedin.com/pub/bert-brinkman/17/294/96b

Opleidingen:
2016 – 2018
2009 - 2010
2010 – 2021
2009
2008
2006
2006
2006
2005
2005
2001 – 2002
1994
1989 – 1993
1984 – heden

Hogere Veiligheidskunde (Kader Academy)
Docenten Opleiding (Academie voor Sportkader – NOC-NSF)
WO A&O Psychologie (Open Universiteit)
Creatief Schrijven (LOI)
Supervisor RSI en Rugpreventie (Step Nederland)
Project Management (LOI)
Cursus MS Access (vervolg) (Compu'train)
Cursus Adviesvaardigheden Arbo adviseur (Etop)
Cursus Werkplek onderzoek (Etop)
Cursus Collegiale Coach (TNO Mens en Arbeid)
Arbocoördinator; Elsevier Opleidingen & Advies
Neuro Training; Instituut Toegepaste Neuro-Wetenschappen (ITON)
Verpleegkundige B; Trias Opleidingscentrum
Diverse cursussen op het terrein van de sport en recreatie
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Werkervaring:
2017 – heden

AVV Columbia - Voorzitter Jeugdbestuur
Leiding geven aan hoofden diverse commissie binnen de jeugdafdeling. Lid van het
Hoofdbestuur van de vereniging.

2017 – heden

Sherpa – Arbo coördinator
Verantwoordelijk voor de uitvoering van Ri&e, werkplekonderzoek, onderzoek naar
aanleiding van incidenten meldingen, beleid rondom Agressie Psychosociale arbeidsbelasting,
infectieziekten, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, protocollen, reglementen en richtlijnen,
verzorgen van voorlichting en onderricht.

2011 – 2012

De Goede Zorg – Preventie medewerker
Verantwoordelijk voor de uitvoering van Ri&e, werkplekonderzoek, beleid
rondom infectieziekten, fysieke belasting, verzorgen van voorlichting en
onderricht.

2010 – 2017

Lister – Arbo adviseur
Verantwoordelijk voor de uitvoering van Ri&e, werkplekonderzoek, beleid rondom
infectieziekten, fysieke belasting, protocollen, reglementen en richtlijnen, verzorgen van
voorlichting en onderricht.

2015 – 2016

Lid Medezeggenschapsraad – Veluws College Cortenbosch
Gezamenlijke vorm geven aan de zeggenschap van werknemers en klanten van de school.

2009 – 2012

Stichting Positief Coachen - Ambassadeur
Netwerken, enthousiasmeren om het thema Positief Coachen onder de aandacht te brengen
van verenigingen, gemeentes en sportfunctionarissen. Mede organiseren van
theatervoorstellingen, columnist.

2009 – 2012

Nevobo – opleider
Verzorgen workshop, als leercoach begeleiden van cursisten, afnemen examens en
beoordelen cursisten.

2009 – 2010

GGNet – B-verpleegkundige
Verpleegkundige werkzaamheden op de afdeling Transferium (Time-out afdeling binnen
cluster Sociale Psychiatrie)

2002 – 2009

GGNet (voorheen Spatie) – Coördinator Incidenten Meldpunt
Leidinggeven aan en aansturen van het Incidenten Meldpunt. Het verzorgen van management
informatie, doen van onderzoek.

2002 – 2009

GGNet (voorheen Spatie) – Arbo coördinator
Verantwoordelijk voor het doen van Ri&e onderzoek, werkplekonderzoek, beleid rondom
infectieziekten, fysieke belasting, verzorgen van voorlichting en onderricht. Als ook het
verzorgen van zaken rondom de Wet REA en het aanvragen van subsidies betreffende
reïntegratie trajecten.

2000 – 2003

Lid Ondernemingsraad – GGNet
Gezamenlijke vorm geven aan de zeggenschap van werknemers binnen de organisatie.

1989 – 2002

De Wellen (later Spatie) – B-verpleegkundige
Verpleegkundige werkzaamheden, groepsgericht werk – van 1998 tot 2002
Eerst Verantwoordelijke nachtdienst Verpleegkundige binnen de clusters Ouderen en Sociale
Psychiatrie, verantwoordelijk voor de coördinatie verpleegkundige zorg bij calamiteiten.
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Tevens, namens NU’91, lid van de Ondernemingsraad. Gedurende de opleiding ook voorzitter
Leerlingenraad.
1985 – 1989

Ministerie VROM, dienst Kador – Medewerker Bewaring en Juridische Zaken
Werkzaamheden in het kader van de automatisering van de kadastrale registers, als ook
archiefwerkzaamheden zoals het doen van historisch onderzoek naar erfdienstbaarheden.

1980 – 1996

Raad voor Jeugd en Jongeren (later Stichting Wisselwerk)
Teamlid en teamleider diverse spelpunten bij het Apeldoorns Vakantiespel. Werven en
binden van vrijwillig kader, met als doel samen vakantie activiteiten organiseren binnen de
wijk.

Hobby’s:
Ik ben zeer actief in de sport, ik verzorg trainingen aan teams op diverse niveaus. Daarnaast coach ik teams. Ik
vind het begeleiden en ondersteunen van nieuwe kaderleden, trainers, coaches, het verzorgen van scholing
geweldig. Ook het lezen van een goed boek, het schrijven van artikelen of leuke verhalen vind ik een leuke
activiteit. Drie jaar geleden is mijn eerste boek uitgegeven. In het verlengde van deze gebeurtenis verzorg ik
ook lezingen en workshops op het terrein van ongewenst gedrag binnen sportverenigingen. Het maken en
bijhouden van mijn websites is een aardige tijdsbesteding. Tot slot is wandelen met ons gezin, vooral etappes
van lange afstand wandelpaden, iets wat ik regelmatig doe.
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