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                   curriculum vitae van mr. M.H.E. Mathon 
 
 

Persoonsgegevens  

 

Naam Maarten Herman Edmond Mathon 

Geboortedatum 1 november 1962 

E-mail 

 
Telefoon 
 
Website 
 
Linkedin 
 
Postadres 
 
Plaats 

info@3mjuridischadvies.nl 

 
06 – 55 77 69 96 
 
3mjuridischadvies.nl 
 
www.linkedin.com/in/maartenmathon	
 
Postbus 10488, 2501 HL 
 
Den Haag 
 

  

 
 

 

Werkervaring  

 

 

Vanaf 2002 ben ik naast functies in loondienst als ZZP’er werkzaam op het gebied van hoofdzakelijk 

het bestuurs- en ambtenarenrecht. Als ZZP’er verricht(te) ik juridische werkzaamheden voor de 

volgende opdrachtgevers (selectie): 

 

2018 - heden • Werkgeverslid van de adviescommissie ontvlechting UW Samenwerking van de 

gemeenten Montfoort en IJsselstein  

2018 - heden • Voorzitter van de bezwarencommissie van de gemeente Enschede  

2018 - heden • Adviseur van de besturen van de Koninklijke Vereniging Archivarissen Nederland 

en de Branchevereniging Archief Instellingen Nederland  

2015 - heden • Vice voorzitter van de algemene bezwarencommissie van de Provincie Overijssel   

2014 - heden • Voorzitter van de bezwarencommissie van de Stichting Ons Tweede Thuis 

(koepel organisatie van verzorg- en verpleeghuizen in Noord-Holland)  

2014 - heden • Juridisch adviseur van het Algemeen bestuur A&O fonds Waterschappen  

2014 - heden • Voorzitter van de bezwarencommissie rechtspositionele zaken en de (aparte) 
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bezwarencommissie Sociaal Plan van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  

2014 - heden • Werkgeverslid van de bezwarencommissie rechtspositionele zaken van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland  

2014 – 2015 • Juridisch adviseur van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

2013 - heden • Voorzitter van het College van beroep voor de examens en van de Geschillen 

adviescommissie (Christelijke Hogeschool Windesheim)  

2011 - heden • Voorzitter hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten van de 

provincie Overijssel 

2011 - heden • Lid bezwaarschriftencommissie sociaal plan Essent 

2005 – heden • Plaatsvervangend voorzitter van de geschillencommissie CAO ABVAKABO FNV 

2004 – heden • Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie individuele 

belangenbehartiging ABVAKABO FNV 

2013 • Werkgeverslid herplaatsingscommissie Sociale Diensten Gemeenschappelijke 

Regeling (Gemeenten in de Lekstroom) 

2013  • Werkgeverslid reorganisatiecommissie Gemeentefusie IJsselstein – Montfoort 

2012 - 2014 • Voorzitter bezwarencommissie Participe Delft (vh. Breed Welzijn Delft) 

2012 - 2013 • Werkgeverslid reorganisatiecommissie Gemeente IJsselstein  

2012 - 2013 • Voorzitter herplaatsingcommissie Sociale Werkvoorziening Nijmegen en 8 andere 

gemeenten (Breed) 

2011 • Voorzitter van (paritaire) commissie bij reorganisaties voor Dienst Regelingen van 

het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

2011 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie sociaal plan Consumentenbond 

2011  • Voorzitter paritaire bezwarencommissie gemeente Amsterdam (fusie stadsdelen)  

2010 – 2012 • Lid Commissie voor de politieklachten, regionaal politiekorps Noord-Holland 

Noord  

2010 – 2012 • Lid interregionale Adviescommissie voor Bezwaarschriften voor de regionale 

politiekorpsen Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland  

2010 – 2011 • Senior Juridisch adviseur arbeidszaken bij de Rijks Belastingdienst 

(integriteitonderzoeken, rechtspositionele besluiten, behandeling bezwaarschriften 

en beroepsprocedures) 

2007 – 2012 • Lid van de Awb bezwarencommissie bij de Onafhankelijke Post en Telecom 

Autoriteit (OPTA) van het ministerie van Economische Zaken  

2003 - 2015 • Voorzitter Awb rechtspositionele bezwarencommissies van de Dienst Werk en 

Inkomen, de Dienst Stadstoezicht en meerdere stadsdelen van de gemeente 

Amsterdam 

2002 – 2005 • Lid van de Awb bezwarencommissie Personeelszaken van het voormalig 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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2000 – 2002 • Lid van de Awb bezwarencommissie Personeelszaken van het Directoraat-

Generaal der Belastingen, ministerie van Financiën 

 

 

Functies in loondienst 

 

2015 – heden Hoofd Juridische Zaken, korpsstaf, Nationale Politie    

 • Lid managementteam korpsstaf 

 • Zie verder bij kwartiermaker  

2012 – 2015 Kwartiermaker Juridische Zaken, korpsstaf, Nationale Politie    

 • Juridisch strategisch adviseur van de (leden van de) korpsleiding Nationale 

Politie, alsmede de beleidsdirecties (IV, HRM, Fin, ICT, Communicatie en 

Facilitair); 

 • (adviseren over) uniformeren en (her)inrichten van organisatiebrede juridische 

processen en coördinatie over de uitvoering daarvan (waaronder Wob, 

bestuursrechtelijke besluiten); 

 

 

• advisering over rechtsontwikkeling op wettelijke politietaak en gebieden van 

bedrijfsvoering, advisering over (borging van) de juridische kwaliteit van de 

politie; 

 

 

• Geef leiding aan een team van ca. 20 hoogwaardige juristen 

(beleidsmedewerkers en projectleiders) op diverse rechtsgebieden 

  

2011 – 2012 Chef Bureau Juridische Zaken, Dienst Algemene Ondersteuning,  

Regionaal Politiekorps Amsterdam - Amstelland   
   • Lid managementteam van de Dienst Algemene Ondersteuning  

 • Juridisch adviseur van de korpsleiding Amsterdam – Amstelland 

 • Juridisch adviseur van het Korps inzake de op- en inrichting van de Nationale 

Politie en het Politie Diensten Centrum (Shared service bedrijfsvoering)  

 • Leiding geven aan een team van ca. 14 juristen en juridisch medewerkers op 

diverse rechtsgebieden met uitzondering van het strafrecht  

 • Projectverantwoordelijke voor juridische aspecten van invoering Landelijk 

Functiegebouw Nederlandse Politie binnen het Regionaal korps 

  

2004 – 2010 Hoofd Personeel en Organisatie Voedsel en Waren Autoriteit [VWA] 

(agentschap van het voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit [LNV] en later het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie [ELI])  
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   • Aansturing van projectteams en/of projectmanagers op de terreinen: 
Strategische Personeelsplanning; Ontwikkeling, Mobiliteit en Flexibiliteit, 

invoering nieuw functiegebouw; invoering nieuwe arbeidsvoorwaarden 

 • Fuseerde drie aparte afdelingen P&O tot één nieuwe afdeling  

   • Manager van afdeling P&O met centrale en decentrale medewerkers, ca 25 

fte waarbij ingespeeld diende te worden op grote veranderprocessen zoals: 

- invoering gecentraliseerde personeels- en salarisadministratie; 

- invoering e-learning en kennis intensivering- en actualiseringtraject 

Dierenartsen; 

- invoering shared services binnen Rijksoverheid op HRM terrein. 

   • (Juridisch) adviseur van de Inspecteur-generaal (2007-2010) bij de fusie van 

de VWA met de Plantenziektenkundige Dienst en de Algemene Inspectie 

Dienst (ondermeer belast met het voeren van overleg met 

medezeggenschapsraden of het verlenen van bijstand daarbij).  

   • (mede) opsteller van geharmoniseerde regelgeving o.a. op het gebied van 

dienstauto’s, aanbestedingen en Leidraad reorganisaties, 

interdepartementale mobiliteitsorganisatie. 

   • Juridisch adviseur van de Directeur-generaal (2002) bij de oprichting van het 

agentschap VWA en (juridisch) adviseur bij de fusie van de Keuringsdienst 

van Waren (KvW) en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV).  

   • Verantwoordelijk voor invoering nieuw HR-beleid a.g.v. overgang van de 

agentschappen RVV, KvW en VWA van het ministerie van VWS naar LNV. 

  

2000 – 2004  Manager Concerndirectie Personeel en Organisatie, ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  

   • Manager Expertisecentrum arbeidsvoorwaarden, rechtspositie 

Adviescolleges, -raden en ZBO’s. Belast met advisering van (en doen van 

uitgewerkte voorstellen aan) de Secretaris-generaal (SG) over de 

strategische aansturing van deze (ca. 200) instellingen en de 

arbeidsvoorwaarden van de voorzitters en leden, alsmede harmonisering 

daarvan. 

 • Adviseur van de SG bij rechtspositioneel complexe/delicate vraagstukken 

aangaande bij VWS werkzame leden van de Top Management Groep van de 

Algemene Bestuursdienst, begeleiding procedures landsadvocaat, opstellen 

vertrekregelingen en vertegenwoordiger ministerie bij mediation. 

 • Project- en accountmanager Voedsel en Waren Autoriteit (overgang van 

drie agentschappen met ca 2.800 medewerkers naar het ministerie van 
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Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, alsmede verantwoordelijk voor het 

rechtspositioneel proces van de overgang van deze medewerkers naar LNV). 

 • Hoofd afdeling Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie en Overlegzaken/ 

Arbobeleid en Bedrijfsmaatschappelijk werk (ca. 12 fte) en lid van het 

managementteam Concerndirectie Personeel en Organisatie. 

  

1992 – 2000  ABVAKABO FNV 

 • Bedrijfsjurist (belast met strategische / juridische advisering aan het 

Dagelijks- en Bondsbestuur, behandeling van civielrechtelijke vraagstukken 

en claims, juridische advisering bij fusies en verenigingsrecht, Secretaris van 

de commissies voor behandeling van klachten van leden en 

functiebeschrijving en –waardering voor personeel). 

 • Juridisch beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden voor de sector 

Rijksoverheid (belast met het beoordelen van voorstellen van de 

departementsleidingen en/of het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de 

Rijkssector, het doen van tegenvoorstellen en het geven van (tactisch) advies 

rondom arbeidsvoorwaarden en “CAO” onderhandelingen. 

 • Jurist Rijksambtenaren (belast met het voeren van beroepsprocedures 

tegen rechtspositionele besluiten namens vakbondsleden werkzaam bij de 

Rijksoverheid). 

  

1990 – 1992 Gerechtssecretaris Rechtbank Rotterdam 

 • Voorbereiding zittingen ten behoeve van de zittende magistratuur, opstellen 

concept vonnissen, uitspraken en processen-verbaal in de sector Strafrecht  

 • Het doen van (jurisprudentie) onderzoek voor zittingen en uitspraken. 

  

1988 – 1990 Gerechtssecretaris Rechtbank Rotterdam 

Tijdens 

rechtenstudie 

• “honderd gulden griffier” in de sectoren civiel en familierecht inclusief  

Kort geding, belast met bovenstaande werkzaamheden. 
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Opleidingen, kwalificaties en bestuurslidmaatschappen 

 

Opleidingen • Nederlands recht, Rijks Universiteit Groningen (1984) en 

doctoraal, Erasmus Universiteit Rotterdam (1990) 

   

Cursussen en 

Leergangen 

• Diverse cursussen en studiedagen over vakinhoudelijke onderwerpen op de 

gebieden van Human Resource Management, Europees recht, 

aanbestedingsrecht, pensioenrecht, bestuursrecht, ambtenarenrecht, 

arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht hoofdzakelijk bij OSR, ROI, 

Juridisch PAO en Kluwer (1990 – heden)  

 • Leergang strategisch adviseren, NSOB (2015) 

 • Opleiding financieel management overheidsfinanciën, Rijksacademie voor 

Financiën en Economie (2010) 

 • Professional Development programme Intern adviseur Rijksoverheid, SIOO 

(2006-2007) 

 • Leergang Projectmanagement (2005-2006) 

 • Leergang Leidinggeven aan Projectteams, 2knowhow (2003) 

 • Management van Mensen, Krijger consultancy (2000-2001) 

 • Training Werkklimaat facilitator, ODI (2000) 

(Bestuurs) 

lidmaatschappen

  

• 

• 

• 

• 

• 

Bestuurslid Vereniging voor ambtenaar en recht (VA&R)  

Lid vereniging voor bestuursrecht (VAR) 

Vereniging van Overheids managers (VOM) 

Vereniging Juristenrijk 

Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) 

 

 


