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Gezocht: Nieuwe leden vanuit de Participatiewet voor de 

Kandidatenraad WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 

 
Wat doet de Kandidatenraad? 
De Kandidatenraad adviseert het Dagelijks Bestuur van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. WerkBedrijf zorgt 
voor de dienstverlening aan kandidaten in het kader van 3 wetten: de Participatiewet (P-wet), Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Namens het Dagelijks 
Bestuur ontvangt de directeur van WerkBedrijf de adviezen van de Kandidatenraad. De Kandidatenraad 
komt op voor kandidaten die WerkBedrijf bemiddelt en begeleidt. Alle belangrijke voorstellen over de 
begeleiding naar en op het werk worden eerst met de Kandidatenraad besproken. 
 
De Kandidatenraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar op een dinsdagavond. De leden ontvangen een 
onkostenvergoeding van € 40,- per vergadering. 
 
Wie zoeken we? 

We zijn opzoek naar nieuwe leden uit de gemeenten: Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Druten 
en Beuningen. Voorwaarde is dat u dienstverlening van WerkBedrijf ontvangt op basis van de 
Participatiewet. Dit kan zijn dat WerkBedrijf u ondersteunt in het vinden van werk of dat u via WerkBedrijf 
aan het werk bent met loonkostensubsidie. Bij de samenstelling van de Kandidatenraad streven we naar 
een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen en gemeenten.  
 
We zoeken kandidaten die: 

- een actieve bijdrage willen leveren aan de effecten van het uitvoeringsbeleid; 
- een mening kunnen vormen over dit beleid en de manier waarop het wordt uitgevoerd; 
- zich kunnen inleven in belangen van anderen; 

- voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen; 

- een positief kritische houding hebben; 

- respectvol kunnen omgaan met meningen van anderen; 

- vergaderingen van de Kandidatenraad voorbereiden en bijwonen; 

- voldoende taalbeheersing Nederlands hebben (spreken en schrijven). 

 

Lijkt het je leuk en zinvol lid te worden van de Kandidatenraad?  

Stuur dan een mail met je motivatie naar Marc Seveke mseveke@yahoo.com, voorzitter van de 
Kandidatenraad.  
 
Na de sluitingsdatum van de vacature zal een selectie worden gemaakt uit de ontvangen brieven. Indien 
hierbij de keuze op jou is gevallen als mogelijke kandidaat, nodigen we je uit voor een gesprek met de 
voorzitter en twee leden van de huidige Kandidatenraad. Indien je niet wordt uitgenodigd ontvang je een 
afwijzingsbrief. 
 
Contactpersoon is Anne van den Ende a.van.den.ende@wbrn.nl, ambtelijk secretaris Kandidatenraad. 
Meer informatie? Bel naar: 06-52776673 
 
Wij ontvangen uw reactie graag vóór 24 augustus 2018. 
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