Raad voor Werk & Inkomen: personeelswerving

Denk jij ook dat iedereen in ons land overal aan de slag kan?
Dan hebben we helaas geen baan voor je.
De economie floreert. Er is werk in overvloed. Toch staan velen gedwongen langs de kant.
Langdurig werklozen, arbeidsongeschikten, allochtonen, herintredende vrouwen. Bovendien
neemt het aantal onvervulbare vacatures hand over hand toe, zoals in de zorg en het midden- en
kleinbedrijf.
Reden genoeg voor het kabinet om de bestaande organisatie van het arbeidsmarkt- en sociale
zekerheidsbeleid stevig op de schop te nemen. Zo wordt de reïntegratiemarkt geprivatiseerd.
Komt er één instelling voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. En is er een centrale rol weggelegd voor de Raad voor Werk en Inkomen.
De Raad voor Werk en Inkomen wordt hét overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten op het terrein van arbeidsmarkt, reïntegratie en sociale zekerheid. Een
zelfstandig opererende instelling, overlegpartner en belangrijke adviseur van de minister van
SZW, expertisecentrum voor iedereen die actief betrokken is bij werk en inkomen. De opdracht
van de Raad voor Werk en Inkomen is boeiend, de taakstelling breed.
We dienen het kabinet jaarlijks richtinggevend van advies over het te voeren arbeidsmarkt- en
inkomensbeleid van het jaar daarop. We doen voorstellen om de reïntegratie te bevorderen en
kennen ook zelf subsidies toe. We onderzoeken en analyseren, ontwikkelen en adviseren. Met
aandacht voor aanpalende onderwerpen als kinderopvang, opleiding en onderwijs, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. En als doelstelling werkgevers aan personeel en werkzoekenden aan een betaalde baan te helpen. Niet alleen in tijden van voorspoed maar ook als het
economisch minder gaat.
Onze positie is midden in de samenleving. Ons speelveld is groot, de partijen zijn divers. Zo
voeren we overleg met departementen, gemeenten en sociale partners. We staan in contact met
arbodiensten, regionale platforms en reïntegratiebedrijven. En we werken samen met bedrijven,
universiteiten en onderzoeksinstituten.
In 2001 gaan we al volop aan het werk; op 1 januari 2002 start de Raad voor Werk en Inkomen
formeel. Als een flexibele, veelal projectmatig werkende organisatie. Klein genoeg om slagvaardig te kunnen opereren. Groot genoeg om onze ambities waar te kunnen maken. Daarbij
zien we een belangrijke rol voor ICT weggelegd. Enerzijds om informatie te vergaren, verwerken en verstrekken. Anderzijds om de snelle ontwikkelingen in de reïntegratie- en arbeidsmarkt
op de voet te kunnen volgen.
Goed. Terug naar de kop bovenaan deze advertentie. En naar jouw mening over werk en inkomen. Naar je ideeën over de deelname van werkzoekenden aan het arbeidsproces en het vervul-

len van de vele vacatures. En naar je opvattingen over de missie van de Raad voor Werk en Inkomen. Komen die overeen met die van ons? Dan komen we graag in gesprek met je. We hebben volop werk voor
(senior) beleidsmedewerkers m/v
op alle voorkomende terreinen. Je hebt een algemeen academisch niveau, door werk of opleiding verkregen, en affiniteit met arbeidsmarkt-, reïntegratie- of sociaal zekerheidsbeleid. Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen is noodzakelijk, evenals creativiteit, collegialiteit en een flexibele instelling. Plus, natuurlijk, pioniersgeest. Je kunt zelfstandig werken en beschikt over analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden. Ben je goed in
netwerken? Des te beter. We stellen daar een prima salaris tegenover. Maximaal ƒ 8.127,- bruto
per maand bij weinig ervaring en tot ƒ 10.352,- voor ervaren krachten, exclusief vakantietoeslag, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Over werken in deeltijd valt met ons goed te praten.
Wil je het arbeids- en inkomensbeleid van het komende decennium helpen vormgeven? En wil
je meewerken aan de inrichting van een invloedrijke organisatie met voelhorens overal in de
samenleving? Neem dan contact op met de heer M. van Berckel, (070) 376 59 89,
m.vanberckel@raadwerkinkomen.nl, of de heer M. Depla, (070) 376 59 88,
m.depla@raadwerkinkomen.nl. Je schriftelijke sollicitatie met cv kun je binnen tien dagen sturen naar de heer J. van Zijl, voorzitter Raad voor Werk en Inkomen i.o., Postbus 556, 2501 CN
Den Haag, of j.vanzijl@raadwerkinkomen.nl.

