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Curriculum vitae
Personalia
Naam 			
: C.W.C.A. (Kees-Willem) Bruggeman
Bedrijfsnaam		
: Brug Consult
Adres			
: Fazantstraat 10
Postcode en woonplaats : 4105 WN Culemborg
Telefoon		
: 0345-473129
Geboortedatum		
: 31-08-1967
Geboorteplaats		
: Scherpenzeel (Gld.)
Burgerlijke staat		
: Getrouwd (met Ellen), twee zonen (Tim en Pepijn)
Academische titel
: mr.
Opleiding
1992-1993		
			
			
1992			
			
			
			
1992			
			
			
1985-1992		
			
			
			
1979-1985		

Internationaal Juridische Studierichting (gedeeltelijk), afgesloten met een
diploma op basis van het Academisch Statuut / Rijksuniversiteit Utrecht te
Utrecht
Cursus inzake internationaal recht en internationale betrekkingen, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Utrecht i.c.m. Marquette University uit Milwaukee
(Wisconsin), afgesloten met een examen van Marquette University / hoofdkantoor Verenigde Naties te New York
Getuigschrift ‘Europeesrechtelijke Aantekening’ (i.e. een gecertificeerde specialisatie in het recht en de economie van de Europese Unie) / Rijksuniversiteit
Utrecht te Utrecht
Nederlands Recht, afstudeerrichting Economisch Publiek- en Bedrijfsrecht /
Rijksuniversiteit Utrecht te Utrecht; scriptie ‘To move or not to move: een toetsing van het Nederlandse recht inzake grensoverschrijdend transport van
gevaarlijke afvalstoffen aan het Europese en internationale recht terzake’
Athenaeum-B te Veenendaal (CLV) en Lochem (RSG)

Cursussen		
(onder meer)		
			

Leergang interim-management / De Baak (VNO-NCW)
Middle-management / ISBW
Allerlei vakgerichte cursussen / diverse instanties

Korte inhoud van de dagelijkse werkzaamheden
In mijn dagelijkse werk houd ik mij bezig met het hele gemeentelijke bestuursrechtelijke proces, van het
begin van de keten tot aan het einde. Inhoudelijk gaat het daarbij met name (maar niet alleen) om de gemeentelijke sociale zekerheid, te weten de Wet werk en bijstand (WWB) en alle aanverwante regelingen
(Bbz, Ioaw, Ioaz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw).
Als beleidsmedewerker ben ik verantwoordelijk voor de vertaling van landelijke regelgeving door de
opstelling van verordeningen en beleidsregels en –nota’s, alsmede voor de zelfstandige initiëring van
autonoom gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het over beleidswerk op abstract niveau. Uiteraard horen
voorstellen omtrent de financiële haalbaarheid en de eventuele personele gevolgen daar ook bij. Dergelijke stukken zijn bestemd voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, zodat
de toelichting en uitleg omtrent een en ander in bestuurlijke vergaderingen er eveneens bij hoort.Verder
werk ik de diverse landelijke en gemeentelijke regels desgewenst tot op detailniveau uit in werkinstruc-
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ties voor de uitvoerende medewerkers, zo nodig gefaciliteerd via interne opleidingen. Dit betreft beleidswerk op uitvoeringsniveau.
Aan het einde van de keten werk ik als jurist bezwaar en beroep (bezwaarschriftencommissies, rechtbanken, Centrale Raad van Beroep) en zie ik hoe de diverse bovenbedoelde regels in de praktijk voor
burgers uitpakken. Dat geeft vervolgens ook weer input voor de beleidswerkzaamheden zelf. Het wordt
daarmee een soort cyclische benadering.
In mijn rol van interim-manager en projectmanager (bege)leid ik dergelijke processen.
Een gedetailleerd overzicht van de door mij verrichte opdrachten heb ik opgesteld in een apart document. Dat kan ik u desgewenst mailen.
Als lid en voorzitter van diverse bezwaarschriftencommissies heb ik weer een ander perspectief op
het gemeentelijke beleids- en uitvoeringsproces. Dit geldt uiteraard ook wanneer ik optreed als rechterplaatsvervanger, zij het dat dan het toetsingskader wat anders is uiteraard (slechts rechtmatigheid).
Uiteindelijk kunnen de verworvenheden uit alle verschillende hoedanigheden worden gebruikt, wanneer
ik mijn publicaties schrijf, die voornamelijk bij Kluwer worden uitgegeven.
Publicaties
Voor een overzicht van mijn publicaties verwijs ik graag naar mijn publicatielijst, die als apart document
is bijgevoegd. Mijn publicaties omvatten boeken en syllabi, redactielidmaatschappen, bijdragen aan boeken en syllabi, tijdschriftartikelen en annotaties.
Huidige nevenactiviteiten
Redactielidmaatschappen en auteurschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coördinerend redacteur van Rechtspraak Sociale Verzekering (RSV) (wetenschappelijk jurisprudentie-tijdschrift, maandelijkse uitgave op papier en online, Uitgeverij Kluwer); redacteur sinds
oktober 2010, coördinator sinds januari 2011
Redacteur van de Wetgeving gemeentelijke sociale zekerheid (wetgevingsbundel, halfjaarlijkse
boekuitgave, uitgeverij Kluwer); sinds eind 2010
Redacteur van WWB wetgeving & rechtspraak (bundel met wetgeving en jurisprudentie, boekuitgave, uitgeverij Schulinck en uitgeverij Kluwer); sinds 2011
Redacteur van Wmo wetgeving & rechtspraak (bundel met wetgeving en jurisprudentie, boekuitgave, uitgeverij Schulinck en uitgeverij Kluwer); sinds 2011
Redacteur van de Praktijkgids Sociale Zekerheid, onderdelen Wmo / WWB / Ioaw / Ioaz en Bbz /
Beroep inzake sociale voorzieningen (naslagwerk, jaarlijkse boekuitgave, tevens online-uitgave,
Uitgeverij Kluwer), sinds 2006
Redacteur van de Module Sociaal Totaal, onderdeel Wmo (encyclopedisch werk, online-uitgave,
uitgeverij Kluwer); sinds 2010
Redacteur van de Module Sociaal Totaal, onderdeel Bijstand (encyclopedisch werk, online-uitgave, uitgeverij Kluwer); sinds 2008
Redacteur van de Encyclopedie Sociale Verzekeringen (compilatie van de diverse modules Sociaal Totaal, encyclopedisch werk, online-uitgave, uitgeverij Kluwer); sinds 2008
Redacteur van de Encyclopedie Sociale Zekerheid (compilatie van de diverse modules Sociaal
Totaal, encyclopedisch werk, online-uitgave, uitgeverij Kluwer); sinds 2008
Annotator van Rechtspraak Sociale Verzekering (RSV) (wetenschappelijk jurisprudentietijd
schrift, maandelijkse uitgave op papier en online, Uitgeverij Kluwer), sinds 2006
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•
•
•
•
•

Annotator van Jurisprudentie Wet werk en bijstand (JWWB) (wetenschappelijk jurisprudentietijdschrift, driewekelijke online-uitgave, Uitgeverij Kluwer), sinds 2006
Annotator van De Gemeentestem (Gst) (wetenschappelijk tijdschrift, driewekelijkse uitgave op
papier en online, Uitgeverij Kluwer), sinds 2011· Annotator van het digitale Schulinck-handboek
WWB (encyclopedisch werk, online-uitgave, uitgeverij Schulinck [Kluwer]); sinds 2009
Annotator van het digitale Schulinck-handboek Wmo (encyclopedisch werk, online-uitgave, uitgeverij Schulinck [Kluwer]); sinds 2009
Annotator van het digitale Schulinck-handboek Wsw) (encyclopedisch werk, online-uitgave, uitgeverij Schulinck [Kluwer]);sinds 2010
Auteur van juridische en beleidsmatige artikelen (in Sociaal Bestek, PS Documenta, Tijdschrift
voor Gezondheidsrecht, Impuls, Intervisie); sinds 2005

Lidmaatschappen van bezwaarschriftencommissies en dergelijke
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechter-plaatsvervanger in de sector Bestuursrecht van de rechtbank Zutphen (beëdigd op 1
september 2011)
Voorzitter van kamer IV (sociaal recht) van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente
Eindhoven (daarnaast incidenteel lid van kamer III: overig bestuursrecht); voorzitter sinds 2012,
lid sinds 2008
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het Werkplein Helmond (betreft de diverse
bijstandsregelingen; gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Deurne); sinds 2011
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Nijkerk (betreft alle regelingen
minus belastingen en personeel); voorzitter sinds 2008, vice-voorzitter sinds 2005, lid sinds
2003
Voorzitter van de geschillencommissie huisvesting van de gemeente Nijkerk (bindend advies),
sinds 2008
Voorzitter van de klachtencommissie van de Nederlandse Branchevereniging van PGB-adviseurs (NBPA); voorzitter sinds 2006, lid sinds 2004
Lid van de (maatschappelijke kamer van de) bezwaarschriftencommissie van de gemeente Kampen (betreft de diverse bijstandsregelingen, de Wmo en het leerlingenvervoer); sinds 2006
Lid/roulerend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Peel en Maas
(betreft alle regelingen minus belastingen); sinds 2010
Lid van de bezwaarschriftencommissie van de ISD Midden-Langstraat (betreft de diverse bijstandsregelingen; gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand); sinds 2012

Overig
•
•
•
•

Docent Wmo bij SSR te Zutphen, tezamen met mr.dr. Matthijs Vermaat (Stichting Studiecentrum
Rechtspleging, het opleidingscentrum van en voor de rechtelijke macht)
Docent Wmo bij Schulinck; zowel actualiteitencursussen (open intekening) als specifieke cursussen voor bezwaarschriftencommissies (incompany)
Lid van de jury van de Stripschapprijs (jaarlijkse oeuvreprijs voor Nederlandse stripauteurs);
2012
Incidenteel medewerker Stripnieuws (tijdschrift voor liefhebbers van strips); sinds 2011

Voormalige nevenactiviteiten
•
•
•

Redacteur van de Kluwer Sociale Gids, onderdeel Wmo (naslagwerk, jaarlijkse boekuitgave,
uitgeverij Kluwer); van 2008 tot en met begin 2011 (einde uitgave)
Redacteur van de Module Sociaal Totaal, onderdeel Handhaving sociale zekerheid (encyclopedisch werk, online-uitgave, uitgeverij Kluwer); van 2009 tot en met december 2010 (einde uitgave)
Lid van de redactie van het historische tijdschrift Oud Veenendaal; 2006-2008
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lid van de werkgroep Industriële geschiedenis van de Historische Vereniging Oud Veenendaal;
2001-2005
Lid van de (sociale kamer van de) bezwaarschriftencommissie van de gemeente IJsselstein;
2005-2006
Lid van de schaduwredactie van het handboek Werken aan schulden: lokale integrale schuldhulpverlening voor uitvoerders; uitgave van het Landelijke Platform Integrale Schuldhulpverlening; 1998
Medewerker van de pilot Zuid-Nederland van het Platform Integrale Schuldhulpverlening
(Divosa, NVVK, VOG, VNG); 1998
Lid van het organisatiecomité van een symposium inzake integrale schuldhulpverlening
(spreker o.a. toenmalig minister Melkert); 1997
Lid van het sectorale inspraakorgaan en later van de gemeentebrede OR van de gemeente
Waalwijk, ca. 1997-1999 (einde ambtelijke aanstelling)
Medewerker van de Stichting Wetswinkel Veenendaal; 1993-1994
Lid van het organisatiecomité (waarvan één maal als voorzitter) van twee wetenschappelijke
symposia aan de Rijksuniversiteit Utrecht (sprekers o.a. prof.dr. B. de Gaay Fortman en
president in ballingschap van de RMS ir. H. Manusama); 1991 en 1993
Bestuurs- en redactielid in diverse gremia in de gemeentelijke en provinciale (jongeren)politiek;
circa 1991-1997
Eindredacteur van het internationaalrechtelijke tijdschrift Merkourios (uitgave Urios, Utrecht);
1991-1993
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