
 

 

 

VACATURE 
Voorzitter College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde 

Het College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde is samengesteld uit partijen, die het belang 

representeren van werknemers, cliënten, werkgevers, gemeenten, UWV, publieke en private 

uitvoerders en opleiders van uniforme loonwaardebepaling. Deze partijen werken samen in een 

convenant gericht op het beheer van de landelijke methode van uniforme loonwaardebepaling en op 

die methode als kwaliteitsnorm te waarborgen en te verbeteren. Tijdens de looptijd van het 

convenant wordt toegewerkt naar een duurzame bestuurlijke samenwerking tussen en met partijen. 

De voorzitter krijgt een aanstelling van gemiddeld 3 uur per week, bij de start kan dit tot maximaal 6 

uur gemiddeld per week zijn, tenminste voor de duur van de convenantsperiode (1 jaar met de 

mogelijkheid tot verlenging). De voorzitter ontvangt een passende bezoldiging conform CAO Rijk. 

Profiel 

De voorzitter is een ervaren bestuurder en heeft een academisch werk en denkniveau.  

Hij/zij heeft affiniteit met de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking en loonwaardebepaling. 

De voorzitter is strategisch georiënteerd, omgevingsbewust en bekend met de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en binnen het domein mens, werk en inkomen en is bereid te investeren in de eigen 

kennis van het sociaal domein. De voorzitter heeft kennis van maatschappelijk ontwikkelingen rond 

toezicht in de (semi)publieke sfeer. 

De voorzitter is niet afkomstig uit een van de partijen, die de geledingen vertegenwoordigen als 

convenantspartijen. De voorzitter is onafhankelijk en onpartijdig en heeft draagvlak binnen het veld 

van de uniforme loonwaardebepaling of is in staat dit draagvlak te verwerven. De voorzitter heeft 

ruime ervaring met het leiden van vergaderingen en is in staat technisch inhoudelijke discussies te 

leiden en doortastend gezamenlijke besluitvorming te genereren.  

Als voorzitter van het College van Deskundigen stuur je het ondersteunend bureau en de ambtelijk 

secretaris aan. Tevens geef je invulling aan de externe representatie van het College van 

Deskundigen. Dit vraagt samenwerkingsgerichtheid en goede communicatieve vaardigheden. 

De voorzitter voert regie op het realiseren van de opdracht, zoals verwoord in het convenant en de 

uitvoering van het jaarplan. 

De voorzitter overziet de samenhang met verschillende toezichthouders in het werkveld en in relatie 

tot uniforme loonwaardebepaling. 

Het College staat voor diversiteit en inclusiviteit en nodigt van harte kandidaten met een 

(arbeids)handicap uit te reageren op deze vacature. 

Procedure 

Maak uw belangstelling kenbaar via een korte motivatie met cv. Graag ontvangen wij uw sollicitatie 

uiterlijk 30 juni 2021 via mos@mos-net.nl. We verzoeken u rekening te houden met 

sollicitatiegesprekken in week 27/28. Voor toelichting kunt u zich richten tot Hans Spigt (huidige 

voorzitter) 06 22232192 of tot Marianne Holleman (secretaris) 06 23709755. 

Aanstelling is beoogd per 1 september 2021, rekening houdend met een overdrachtsperiode van 1 

maand, waarna benoeming volgt per 1 oktober 2021. 
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