
 
 
 
 
Vacature Regionaal werkbedrijf Zuid-Limburg  
 

 
In het sociaal akkoord is afgesproken dat er 35 regionale Werkbedrijven zouden komen om 
mensen met een arbeidsbeperking succesvol naar werk te begeleiden. De Werkbedrijven zijn in de 
regio vormgegeven. De regionale Werkbedrijven verschillen daarom per regio. De VCP is in drie 
regio’s actief, namelijk Noord-Holland Noord, Zuid-Limburg en Groot Amsterdam. Er is een 
vacature ontstaan in het regionale werkbedrijf Zuid Limburg.   
 
Werkzaamheden  
De werkzaamheden in het regionaal werkbedrijf Zuid Limburg bestaan onder andere uit het volgen 
en monitoren van de effectiviteit van de begeleiding van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt naar werk. Vragen die daarbij van belang zijn, is of het proces effectief is en of het 
beleid dat is uitgezet voldoet. Je hebt een toezichthoudende functie. Waar nodig zal het proces en 
regionaal beleid bijgestuurd moeten worden en beoordeeld moeten worden of er andere 
maatregelen nodig zijn en welke. Er is ongeveer 1x per kwartaal een bestuurlijk overleg. Ook zijn 
er geregeld projecten met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te 
begeleiden.  
Daarnaast is er in de regio sprake van een Regionale Mobiliteits Team (RMT). Het RMT is een 
tijdelijk samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties, vakbonden, UWV, 
opleidingsinstellingen en gemeenten dat als doel heeft om een diverse groep van werkzoekenden 
naar werk te begeleiden. De VCP heeft diverse loopbaancoaches in verschillende RMT’s actief om 
werkzoekenden de juiste ondersteuning te bieden naar werk. De werkzaamheden zullen ongeveer 
5 - 10 dagen per kwartaal in beslag nemen en bestaat voornamelijk uit het voorbereiden van de 
vergaderingen (inlezen, vooroverleg en oriëntatie), vergaderen, netwerken en lobbyen. Bij 
voorkeur is iemand lid van één van de aangesloten organisaties bij de VCP of is bereid om lid te 
worden. Lokale bestuurlijke bekendheid en woonachtig zijn in de regio is een pre. Kennis van het 
lokale en regionale midden- en kleinbedrijf is eveneens van belang.  
 
Partijen regionaal werkbedrijf 
In het regionale werkbedrijf Zuid Limburg zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, namelijk 
VCP, FNV en CNV (werknemers), de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), regionale bedrijven 
(Profcore, Vebego en Cofely), wethouders, UWV en uitvoeringsorganisaties (overheid) en link met 
het onderwijs. Er werken in het werkbedrijf 15 Limburgse gemeenten samen vertegenwoordigd 
door de verantwoordelijke wethouders uit de drie Zuid Limburgse centrumgemeenten Maastricht, 
Sittard Geleen en Heerlen. 
 
Reacties of vragen kunnen naar s.heemskerk@vcp.nl. Het verzoek om een korte motivatie en CV 
mee te sturen.  
 
 
 
 


