
                                                                                                                                                                                                                                                        

Even voorstellen: de Kandidatenraad 
 

Ben Franken 
Mijn naam is Ben Franken, ik ben nét 59 jaar en sinds november 
2018 lid van de Kandidatenraad van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. 
 
Mij is gevraagd om een kort verhaaltje. Niet makkelijk vind ik, zeker 
als het over mezelf gaat. Maar bij iemand met een juridische 
achtergrond moet dit toch kunnen. Bij deze dus. 
 
Ik ben lid geworden van de Kandidatenraad om wezenlijk iets te 
kunnen betekenen (hoop ik dan). Voor de kandidaten van de 
dienstverlening van WerkBedrijf én voor WerkBedrijf zélf! 

 

 

 

 

 

Eric Stienen 
Mijn naam is Eric Stienen en ik werk o.a. als projectmanager. Als lid 
van de Kandidatenraad hoop ik de kwaliteit van de dienstverlening 
van WerkBedrijf te kunnen upgraden. Juist als de omgang met de 
omgeving van een project van WerkBedrijf het vereist, is de nodige 
kracht en vastberadenheid nodig om verder te kijken dan alleen die 
geweldige methodologie of die briljante tools. 
 

 

 
Patrick van den Berg 
Even voorstellen: ik ben Patrick van den Berg, 37 jaar en woonachtig 
in Nijmegen. Mijn hobby's zijn muziek, films, zwemmen en carnaval. Ik 
ben al 11 jaar lid van CV de Berendonckers 'op’ Alverna. Momenteel 
werk ik als administratief medewerker bij gemeente Wijchen.  
  
In de Kandidatenraad vertegenwoordig ik de SW (Sociale 
Werkvoorziening). Het is belangrijk dat de dienstverlening van 
WerkBedrijf ook afgestemd is op deze doelgroep. Daar wil ik me graag 
voor inzetten. 
  
Denk je dat bepaalde zaken anders moeten of loop je ergens 
tegenaan bij de dienstverlening van WerkBedrijf? Neem dan gerust 
contact op met mij of de Kandidatenraad. 

 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Peter Eggen 
Het is erg belangrijk om te werken en hiermee een zinvolle invulling 
te geven aan je dag. Maar werk vinden en behouden is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Om hierbij te helpen is de 
dienstverlening van WerkBedrijf cruciaal. Door mijn deelname aan 
de Kandidatenraad wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de dienstverlening van WerkBedrijf. Ik hoop u een keer 
persoonlijk te ontmoeten! Voor vragen of suggesties ben ik ook te 
bereiken via LinkedIn. 

 

 
Marc Seveke 
Mijn naam is Marc Seveke en ik ben 'onafhankelijk' voorzitter van de 
Kandidatenraad van WerkBedrijf. Ik mag het verloop van de 
vergaderingen leiden en, samen met de secretaris, er op toezien dat 
gemaakte afspraken ook worden nagekomen. 
 
Ik heb door het hele land bij allerlei organisaties gewerkt. De laatste 
18 jaar werkt ik als interimmanager vanuit mijn eigen bedrijf. 
Daarvoor heb ik onder andere bij de voorloper van Breed en 
WerkBedrijf gewerkt: WNO (Werkvoorzieningsschap Nijmegen en 
Omgeving). Vanaf 1985 heb ik daar diverse leidinggevende 
management functies vervuld. Een mooie tijd, waarin ik het 
fantastisch vond om te werken met mensen die niet zo gemakkelijk 
zelf aan een baan kunnen komen.  
 
Toen ik gevraagd werd voorzitter van de Kandidatenraad te worden, 
heb ik met plezier 'ja' gezegd. Samen met de leden wil ik mensen, die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken, helpen zich verder te 
ontwikkelen. Zodat ze zich gezien en gewaardeerd voelen om 
vervolgens, zo zelfstandig mogelijk, met vertrouwen hun bijdrage 
aan de maatschappij te kunnen leveren. Daar gaat het om, toch? 

 

 

 

 

Marco Buurman 
Mijn naam is Marco Buurman en ik werk in Nijmegen bij Pluryn.  
Van daaruit vertegenwoordig ik in de Kandidatenraad de Arbeidsmatige 
dagbesteding. 
 
Ik vind het belangrijk dat kandidaten een goede en veilige werkplek 
hebben, waar iedereen kan meedoen en tot zijn recht komt. Ik maak 
me hard voor begrijpelijk taalgebruik.  

 


