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Curriculum Vitae 
 
 
Persoonlijke gegevens 
naam  : Herman van der Wind 
adres  : Krooneendstraat 28, 2492 NG  Den Haag 
telefoon : 070- 4444990 / 06- 12265099 
e-mail  : herman@communikans.com  
geboren  : 5 februari 1960 te Rietveld 
 
 
Profiel 
In mijn werk ben ik iemand die op zoek gaat naar wat mensen bindt en tot elkaar brengt. Met mijn 
analytisch vermogen ben ik in staat problemen en vraagstukken oplossingsgericht te benaderen. 
Goed luisteren, empathie, overzicht en kalmte behoren tot mijn standaard uitrusting.  
 
Werkervaring 
 
2007 – heden Werkzaam als ZZP’er onder de bedrijfsnaam CommuniKans 
   
  Commissies 
2016 - heden Voorzitter Klankbordgroep medewerkers asbestsector 
2016 - heden     Voorzitter centrale cliëntenraad WZH  
2016 - heden     Lid van het bestuur van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)  
2014 - heden Voorzitter landelijke geschillencommissies CAO Welzijn en CAO Jeugdzorg  
2014 - heden  Voorzitter Adviescommissie Plaatsingen DZB Leiden 
2010 - heden Voorzitter bezwarencommissie Werkse! 
2009 - heden Lid Awb-commissie ministerie van Veiligheid en Justitie 
1990 - heden Lid bezwarencommissie gemeente Den Haag 
1994 - heden Lid en vanaf 2013 voorzitter bezwarencommissie Haeghe Groep  
   
  bemiddeling 
2013 – heden    Bemiddelaar bij Perspectief herstelbemiddeling 
2012 – heden Vertrouwenspersoon bij BSGR in Leiden   
 

medezeggenschap 
2013 – heden Adviseur en ambtelijk secretaris van de OR van Hago Rail Services   
2012 – heden Adviseur Medezeggenschap gemeente Epe 
2012 – heden Adviseur en ambtelijk secretaris van de OR van Zorgbreed in Capelle a/d IJssel 
2016 – heden Waarnemend ambtelijk secretaris van de gemeente Amstelveen 
2016    Ambtelijk secretaris van de OR van de gemeente Teylingen 
2013 – 2014 Onafhankelijk voorzitter Overlegvergadering Wezo in Zwolle 
2008 – 2010 Adviseur Bijzondere Ondernemingsraad gemeenten Bodegraven en Reeuwijk 

 
  overig 
2010 – 2011 Ambtelijk secretaris Pensioenfonds Caribisch Nederland op Bonaire  
  verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten, aanspreekpunt voor gepensioneerden en 

werkgevers, organiseren en verslagleggen van bestuursvergaderingen, schakel tussen 
belanghebbenden in Caribisch Nederland en uitvoeringsorganisaties in Nederland 

 
2008 – 2009 Adviseur communicatie bij de Dienst Nationale Recherche in Woerden 

adviseren over communicatie met medewerkers tijdens reorganisatie, ontwikkelen 
communicatieplan, verzorgen weekbulletin  

 
2007- 2008 Begeleider invoering goed pensioenfondsbestuur bij pensioenfonds WRI  

begeleiden van de bestuurlijke werkgroep, schrijven van bestuursvoorstellen, raad-
plegen van wet- en regelgeving    
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2001 – 2007 Landelijk bestuurder CNV Publieke Zaak in Den Haag 
Cao-onderhandelaar en secretaris van de vakbondskadergroepen voor de sectoren 
Sociale Werkvoorziening, Provincies, Waterschappen, SVB, CWI, Burgemeesters en 
belangenbehartiger voor de sectoren Hoge Colleges van Staat, PKN en Arbo Unie, 2e 
onderhandelaar voor de Cao’s Gemeenten en Verzorging, verpleging en thuiszorg   

 
1994 – 2001 Regiocoördinator en regiobestuurder CNV Publieke Zaak 

leiding geven aan 5 regiobestuurders, 2 juridische medewerkers en 5 secretaresses 
van het regiokantoor in Hilversum (1994-1998) en in Rotterdam )1998-2001), Cao-
onderhandelaar en secretaris kadergroep Sociale Werkvoorziening, collectieve belan-
genbehartiging bij een aantal gemeenten en individuele belangenbehartiging van le-
den bij ministeries en decentrale overheden   

 

1993 – 1994 Regiobestuurder CNV Publieke Zaak op het regiokantoor Rotterdam 
Cao-onderhandelaar en secretaris kadergroep Sociale Werkvoorziening, collectieve 
belangenbehartiging bij een aantal gemeenten in Zuid-Holland en individuele belan-
genbehartiging van leden bij ministeries en decentrale overheden 
 

1989 – 1993 Districtsbestuurder CNV Publieke Zaak districtskantoor Den Haag 
collectieve en individuele belangenbehartiging bij decentrale overheden en zorgin-
stellingen in Zuid-Holland Noord 

 
1986 – 1990 Lid van de gemeenteraad van de gemeente Woerden  
 
1985 – 1989 Lid, plaatsvervangend voorzitter en voorzitter van de ondernemingsraad van de 

Rijksbelastingdienst, directie Utrecht 
 tussen 1987 en 1989 was ik nagenoeg volledig vrijgesteld voor de medezeggenschap 
 
1977 – 1989 Administratief medewerker Rijksbelastingdienst 

inboeken verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding, beantwoorden van 
vragen van belastingplichtigen, behandelen verzoeken kwijtschelding van invorde-
ringskosten 

 
Overige werkervaring 
 
1990 – heden lid van bezwarencommissies personeelsbesluiten 
1991 – 2010 lid van besturen van pensioenfondsen (WRI, SFP en CNV Publieke Zaak) 
1994 - 2002 lid bestuur Psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal  
 
Opleidingen 
2001 – 2003 Masterclass van CNV en SBI  
1986 – 1987 Praktijkdiploma boekhouden 
1985 – 1988 HAVO (op basis van deelcertificaten)   
1972 – 1976 MAVO  
 
Cursussen 
2007 – 2008 NLP & Communicatie 
2006  Mediation   


