Curriculum Vitae D. Lindenbergh
Personalia
Naam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:

D. Lindenbergh (Dirk)
6 maart 1949
Nederlandse
Ongehuwd, samenwonend

Ervaring- en deskundigheidsgebieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurlijke ervaring
Financieel structureren
Remuneratie
Auditcommissie
Kennis van nationale en internationale overnameprocessen
Bedrijfswaarderingen
Bepalen en ontwikkelen van strategie en beleid
Alle aandachtsvelden van modern management
Kennis van Business Alignment
Aansturen van internationaal georiënteerd bedrijf met 400 personeelsleden
Public affairs op nationaal en internationaal niveau
Kennis van Venture Capital

Persoonsomschrijving
Goede voorbereiding, geïnteresseerd, belezen, gecommitteerd, veelzijdig, discussiëren op basis
van argumenten en oplossingsgericht.

Inzetbaar voor
•
•

Commissariaten "nieuwe stijl", grote betrokkenheid van de commissaris bij het bedrijf of
de instelling (actief toezicht)
Adviesrollen met betrekking tot strategische, tactische en operationele vraagstukken voor
het bedrijfsleven, publieke- en charitatieve instellingen.

Opleidingen
2004 – 2005

Universiteit Nyenrode i.s.m. Nederlands centrum voor
Directeuren Commissarissenopleiding. Afgesloten met certificaat

September 2003 – juni 2004

Advanced Management Program, Universiteit Nyenrode te
Breukelen, Afgesloten met certificaat

1996 – 1997

Postdoctorale opleiding, waarderen van ondernemingen.
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Diploma theorie

1992 – 1995

Doctoraal studie filosofie, vakgroep sociale filosofie en ethiek,
Universiteit van Groningen, te Groningen

1990 – 1992

Propedeuse studie filosofie, vakgroep sociale filosofie en ethiek.
Diploma

1988 – 1990

Master of Business Administration (MBA), Universiteit voor
Bedrijfskunde Nyenrode te Breukelen. Diploma

1967 – 1971

Hogere Agrarische School, te Groningen. Diploma

Huidige functies
Sinds 2009

Commissaris bij BE Semieonductor Industries N.V.

Sinds 2009

Commissaris bij Nedsense N.V.

Sinds 2007

Commissaris bij Astor 2 Participaties

Sinds 2007

Commissaris bij Midlin N.V.

Sinds 2006

Commissaris bij DocData N.V.

Sinds 2004

Secretaris bij Stichting het Steunfonds, Gelieerd aan Stichting de
Ombudsman. Een nationale consumenten belangen organisatie.

Werkervaring
1983 - 2001

Lid dagelijks bestuur van de Europese Federatie van
Automatenvereniging (EUROMAT) te Brussel.

1993 – 1994

Namens de brancheorganisatie zitting genomen in de
Commissie Nijpels. Deze door de Minister van Economische
Zaken ingestelde commissie heeft advies uitgebracht over het
kansspelbeleid in Nederland.

1984 – 1990

Voorzitter van de werkgeversorganisatie in de
speelautomatenbranche (VAN). Taken: opstellen en
implementeren van beleidsplannen, alle bestuurlijke en politieke
onderhandelingen over het speelautomatenbeleid op landelijk en
gemeentelijk niveau voeren. Onderhouden van het (externe)
netwerk en de Public Affairs.

1971 – 31 juli 2000

Zelfstandig ondernemer in de horeca- en
speelautomatenbranche. Met als resultaat het bedrijf Errel, 66n
van de marktleiders in Nederland op het gebied van
speelautomaten en gaming. Het bedrijf was zowel op het
productie en R&D als in de exploitatie actief. Het bedrijf had 400
werknemers, werkzaam in Nederland en bij buitenlandse
vestigingen. Eind 2000 is et bedrijf verkocht aan de ABN Amro
bank en aan NPM Capital, waarna zij het bedrijf hebben
samengevoegd met JVH Gaming eveneens 66n van de
marktleiders in Nederland.

