Peter van den Berg

Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

Personalia
• burgerlijke staat: gehuwd en
pleegvader
• geboortedatum: 21 maart 1974
• geboorteplaats: Waddinxveen
• nationaliteit: Nederlandse
• adres: Zonnesingel 1 (2743 LK) in
Waddinxveen
• functie(s): juridisch adviseur,
facilitator en vertrouwenspersoon
• diploma: WO Nederlands Recht
• rijbewijs: Ja
• kernkwaliteiten: betrouwbaar,
zorgzaam en loyaliteit

Profiel
Als juridisch adviseur draag ik graag bij aan
kwalitatief goede adviezen en
besluitvorming. Kenmerkend voor mij zijn
een sterk verantwoordelijkheids- en
rechtvaardigheidsgevoel, brede interesse en
een positief-kritische blik.
Mijn stijl is coachend, bij vragen die leven
kijk ik verder dan naar de sec juridische regel
maar betrek bij het formuleren van een
advies of standpunt ook de achterliggende
reden en doelstelling. Mijn motivatie haal ik
uit het analyseren en doelgericht aanpakken
van problemen en het behalen van goede
resultaten.
Ik vind het belangrijk dat een afdeling als
team functioneert en naast een zakelijke
benadering van dossiers/thema’s vind ik de
interpersoonlijke verhoudingen van groot
belang; met elkaar vorm je een team en met
elkaar bereik je resultaten. Als verbinder
neem ik daarin mijn verantwoordelijkheid. Ik
werk graag in een organisatie waarin
medewerkers de kans krijgen zichzelf te
ontplooien en zo hun eigen
verantwoordelijkheid op te pakken.
Ik vind het belangrijk om naast mijn werk
ook maatschappelijk betrokken en
verantwoordelijk te zijn. Voor mij betekent
dat concreet dat wij (mijn vrouw en ik) als
pleeggezin kinderen opvangen (crisisopvang,
langdurige opvang) en kerkelijk actief ben
(kerkelijke rechtspraak en diaconaat). Tot
voorkort was ik ook politiek-bestuurlijk
actief als gemeenteraadslid (2006-2018) en
lid van Provinciale Staten (2019).

WERKERVARING
2015 - heden

Gemeente Woerden
• Juridisch adviseur
integraal handhavingsbeleid en –uitvoeringsprogramma en jaarverslag
handhavingsprocedures in kader van het omgevingsrecht
procesvertegenwoordiging (bezwaar, beroep en hoger beroep)
coördinatie handhavingsoverleg regio ‘De Waarden’ (2015-2018)
mede-initiatiefnemer en lid stuurgroep provincie breed VTH-overleg
coördinatie en ontwikkeling leergang ‘Bestuursrecht en ruimtelijk bestuursrecht’
regio ‘De Waarden’
• Facilitator (2017-heden)
Faciliteren van bijeenkomsten en vergaderingen met als doelen betere
samenwerking, effectievere besluitvorming en vernieuwend vergaderen
• Vertrouwenspersoon (2017-heden)

2018 - heden

Leg-uit
• Eigenaar Leg-uit training & advies
trainingen en workshop ‘staats- en bestuursrecht en lokale politiek’, ‘hoe werkt
de gemeente’ en ‘politieke sensitiviteit’
advisering gemeenteraadsleden en lokale politieke fractie
- Intervisie

2004 - 2014

Gemeente Oudewater
• Handhavingsjurist
integraal handhavingsbeleid en –uitvoeringsprogramma en jaarverslag
handhavingsprocedures in kader van het omgevingsrecht
procesvertegenwoordiging (bezwaar, beroep en hoger beroep)
mede-initiatiefnemer en coördinatie handhavingsoverleg regio ‘De Waarden’
(2010-2014)
ontwikkeling en coördinatie leergang ‘Bestuursrecht en ruimtelijk bestuursrecht’
regio ‘De Waarden’
juridische kwaliteitszorg en gemeenschappelijke regelingen
• Lid van de Ondernemingsraad (2008-2013)
• Lid Bijzondere Ondernemingsraad Veiligheidsregio Utrecht (VRU, 2008-2010)

2000 - 2004

Servicebureau Overheidsdienstverlening (SBOD)
• Juridisch adviseur (waaronder advisering vergunningen, handhavingsbeleid en procedures, bezwaar en beroep, secretaris bezwaarschriftencommissie en secretaris
welstands- en monumentencommissie)
2001: Gemeente Schiedam;
2001-2002: Gemeente Papendrecht;
2002-2003: Gemeente Uithoorn;
2003: Gemeente Bergen;
2003: Gemeente Groningen;
• Lid van de Ondernemingsraad (2002-2004)

2000

Gemeente Den Haag
• Medewerkerker landelijke taken (dienst Burgerzaken)
juridische werkzaamheden met betrekking tot schijnhuwelijken, echtscheidingen
en buitenlandse akten

1999 - 2000

Tweede Kamer
• fractiemedewerker
advisering en beoordeling wetsvoorstellen op beleidsterreinen staatkundige en
bestuurlijke vernieuwing, kiesrecht, dualisme en volkshuisvesting

NEVENACTIVITEITEN
2017 - heden

Redacteur serie Zakboeken Openbaar Bestuur
• Samenstellen en schrijven van publicaties (Zakboeken) openbaar bestuur
• Serie Zakboeken Openbaar Bestuur (Berghauser Pont Publishing):
- Zakboek Raadsleden (september 2017);
- Zakboek Statenleden (mei 2018);
- Zakboek Waterschapsbestuurders (gepland najaar 2019);
- Zakboek Ambtenaren (gepland voorjaar 2020)

2019

Provincie Zuid-Holland
• Lid Provinciale Staten

2015 - 2018

ChristenUnie/SGP Zuid-Holland
• Fractieadviseur Statenfractie Zuid-Holland

2010 - heden

Hersteld Hervormde Kerk
• Diaken en 2e scriba kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorp’
(2010-heden)
• Secretaris Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorp’ (2013heden)
• plv. secretaris en plv. voorzitter van de Generale Commissie voor de Behandeling van
Bezwaren en Geschillen (2010-2019)
• Lid werkgroep Generale Diaconale Commissie met betrekking tot gastopvang en
pleegzorg (2016-2017)
• Lid adviescommissie Synode rondom dopen van adoptie- en pleegkinderen (2015-2016)

2009 - 2010

Vereniging Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR)
• Bestuurslid (en oprichter) Vereniging Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR).

2008 - 2010

Pleegouderraad (POR) Horizon
• Lid Pleegouderraad (POR) Horizon (Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs).
• Namens POR Horizon lid van het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR).

2006 - heden

Freelance auteur/tekstschrijver
Op freelance basis artikelen schrijven over gemeentepolitiek. (doelgroep: raadsleden).
Onder andere voor Ruimte (USG Innotiv), ‘RaadsledenNieuws’ (Sdu Uitgevers), Zicht,
FrieschDagblad, Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad

2005 - 2010

RMU
•Netwerker en bestuurslid sectie Ambtenaren

2002 - 2019

SGP
• Lid Partijadviesraad (2015-2019)
• Mede-initiatiefnemer en coördinator SGP-Waterschapsplatform (2013-2017)
• Bestuurslid (secretaris) SGP afdeling Waddinxveen (2002-2006)

2000 - 2018

Gemeente Waddinxveen
• Gemeenteraadslid PCW (2006-2018)
namens gemeenteraad lid van het Algemeen Bestuur van Gouwepark (2006-2014),
lid van het Algemeen Bestuur Regionale van de Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas
(ROZ, 2008-2014), plv. lid van het Algemeen Bestuur van de Grondbank RZG (20112014) en lid Gebiedsadviescommissie GroenAlliantie (2015 – 2018)
(plv.) voorzitter raadscommissies Samenleving en Openbare Ruimte (2006-2014)
• Duo-raadslid PCW (2000-2006)

1999 - 2005

Stichting Reformatorische Bezinningsavonden (SRB)
• bestuurslid SRB-Gouda (199-2000 secretaris en voorzitter van 2000-2002)
• bestuurslid SRB-landelijk (2002-2005)

BIJZONDERHEDEN
Bij besluit van 21 februari 2018 (2018000330) benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau (de oorkonde en
bijbehorende versierselen zijn uitgereikt tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 28 maart 2018).

REFERENTIES
Op verzoek kan ik referenties doorgeven

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN
2018

Opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit
Vierdaagse opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit
bij Van Oss & Partners

2017

Opleiding Facilitator
Vijfdaagse training tot facilitator gevolgd bij 2KnowHow

2016 - 2017

Kopgroep-Flow
In het kader van Flexibele en Lerende Organisatie Woerden het eerste Kopgroep-Flow
traject afgerond met accent op ontwikkeling persoonlijke vaardigheden en competenties,
projectmatig werken en acteren in veranderende samenleving en transitie lokale overheid
naar overheidsparticipatie. In totaal 10 bijeenkomsten en afgerond project

2014

Conflictbemiddeling
Driedaagse training conflictbemiddeling gevolgd bij Conflictbemiddeling.NL

2000 - heden

Bestuursrecht en omgevingsrecht
Jaarlijks actualiteiten trainingen op het gebied van algemeen en bijzonder bestuursrecht

1993 - 2001

Nederlands Recht
Studie Nederlands Recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) gevolgd en afgerond aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1992 - 1993

Journalistiek
Eerste jaar (met propedeuse-certificaat) Journalistiek gevolgd aan de Evangelische
Hogeschool in Amersfoort

1990 - 1992

HAVO
Met diploma de Havo afgerond aan het Driestar College in Gouda

1986 - 1990

MAVO
Met diploma de Mavo afgerond aan het Driestar College in Gouda

PUBLICATIES
2019 / 2020

Principes en praktijk
mr. C.P.W. van den Berg (red.), Principes en Praktijk. 35 jaar protestantse politiek in
Waddinxveen, Waddinxveen, gepland najaar 2019

2019

Zakboek Ambtenaren
mr. C.P.W. van den Berg en C.J. Hagenbeek (red.), Zakboek Ambtenaren.
Gereedschapskist voor betere overheidsadvisering, serie Zakboeken Openbaar Bestuur
deel 4, Berghauser Pont Publishing, najaar 2019

2019

Zakboek Waterschapsbestuurders
mr. C.P.W. van den Berg, C.J. Hagenbeek en H.M. Middendorp (red.), Zakboek
Waterschapsbestuurders. Gereedschapskist voor waterschapsbestuurders, serie
Zakboeken Openbaar Bestuur deel 3, Berghauser Pont Publishing, najaar 2019

2019

Een nieuwe uitdaging met Parkinson
mr. C.P.W. van den Berg, M.J. Kommer en R. Treffers (red.), Een nieuwe uitdaging met
Parkinson. Praktische gids voor jongere mensen met Parkinson en hun omgeving,
Berghauser Pont Publishing, februari 2019

2018

Zakboek Statenleden
mr. C.P.W. van den Berg, C.J. Hagenbeek, G.W. Huisman en A.J. Schaddelee (red.),
Zakboek Statenleden. Gereedschapskist voor het betere statenwerk, serie Zakboeken
Openbaar Bestuur deel 2, Berghauser Pont Publishing, mei 2018

2017

Afgezonderd aan de Dorpstraat
C.P.W. van den Berg en C. Rademaker (red.), Afgezonderd aan de Dorpstraat. 125 jaar
kerkelijk leven in de Waddinxveense Dorpstraat, Hersteld Hervormde Gemeente
Waddinxveen ‘Dorpstraat’, 2017

2017

Ze horen bij ons?!
C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.), Ze horen bij ons?! Pleegzorg en
gastopvang in gezin, kerk en school, Uitgeverij De Banier, 2017

2017

Zakboek Raadsleden
mr. C.P.W. van den Berg en C.J. Hagenbeek (red.), Zakboek Raadsleden.
Gereedschapskist voor het betere raadswerk, serie Zakboeken Openbaar Bestuur deel
1, Berghauser Pont Publishing, 2017

2010

Samen (sterk) voor kinderen
Medeauteur boekje over pleegzorg: W. Visser (red.), Samen (sterk) voor kinderen.
Bijbels licht op... Pleegzorg, Uitgeverij De Banier, Utrecht, 2010.

2007

Opa en oma op het achtererf
Auteur studie over mantelzorgwoningen: C.P.W. van den Berg, Opa en oma op het
achtererf? Notitie over (on)mogelijkheden voor mantelzorgwoningen, Waddinxveen,
oktober 2007

2000

Kader of keurslijf
Medeauteur studie over dualisme: C.P.W. van den Berg e.a., Kader of keurslijf. Over
monisme en dualisme in de lokale politiek, Den Haag, mei 2000

