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De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is, zoals wettelijk is vastgelegd, officieel gesprekspartner van de landelijke overheid als het
gaat over bestaanszekerheid. De LCR bestaat uit 17 landelijke organisaties, cliëntenraden en vakbonden die zich richten op 
pensioen- en uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en mensen met een handicap of chronische ziekte. 
Om de stem van mensen die een uitkering of toeslag(en) krijgen goed over te brengen, overlegt de LCR met ministeries, 
UWV, SVB, gemeenten en andere organisaties die van belang zijn. De LCR heeft een onafhankelijk voorzitter. Vanwege het 
vertrek van de huidige voorzitter zoeken wij een 

Onafhankelijk voorzitter
Voor 4 dagen per week. 



Taken in hoofdlijnen
De voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad neemt een belangrijke positie in. Zij/hij is het gezicht van de LCR: 
in overleggen, publieke optredens (zoals inleidingen, congressen, bijeenkomsten) en de media. Als boegbeeld 
staat zij/hij voor de mensen die van sociale zekerheid afhankelijk zijn, maar ook voor burgers die te maken 
hebben met armoede en schulden. Zij/hij is in staat om hun stem te laten doorklinken, zodat die meegenomen 
wordt in beleid. 

Als gezicht van de Raad, die bestaat uit 17 leden, is zij/hij een verbinder. De voorzitter brengt de verschillende 
opvattingen binnen de Raad bijeen. Zij/hij is in staat om deze opvattingen te bundelen en op heldere en 
overtuigende wijze naar buiten te brengen. Van de voorzitter wordt verder verwacht dat zij/hij leden kan binden 
en stimuleren tot een bijdrage, initiatiefrijk en resultaatgericht is en oog heeft voor menselijke verhoudingen.

De voorzitter krijgt – net als de Raad – ondersteuning van het bureauteam. Dit team bestaat uit een ambtelijk 
secretaris/directeur, twee beleidsadviseurs, twee communicatieadviseurs/contactpersoon media, twee 
secretariaatsmedewerkers (beiden parttime). Het team bereidt alle optredens van de voorzitter in overleg voor 
en beheert (samen met de voorzitter) de agenda. Om die reden neemt de voorzitter ook deel aan het 
inhoudelijk overleg. De voorzitter geeft geen leiding aan het bureau.



Functie-eisen
Onze nieuwe LCR-voorzitter heeft het volgende profiel:
• Bezit een academisch werk- en denkniveau;
• Heeft uitgebreide en actuele kennis van, en inzicht in de sociale zekerheid en de uitvoering ervan;
• Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, verbaal en schriftelijk. Zij/hij is zowel inzetbaar in
overleggen als in mediaoptredens;

• Heeft gevoel voor verschillende posities in overleg- en onderhandelingssituaties;
• Heeft affiniteit met het omgaan met verschillende belangen van zowel de Raadsleden als partners,
gekoppeld aan een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;

• Heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen;
• Is analytisch, strategisch en bezit een conceptueel denkvermogen en kan dit omzetten in handelen;
• Heeft als tweede natuur om relaties en netwerken op te bouwen; 
• Beschikt over tact, zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen, geduld en is stressbestendig. 



Wat biedt de LCR?
De LCR-voorzitter is actief in omgeving met een bijzondere dynamiek. De organisatie staat 
dicht bij de politiek, maar heeft ook te maken met allerlei belangen van verschillende 
organisaties, partijen en samenwerkingspartners. 

Zij/hij neemt deel aan ministeriële werkgroepen en commissies zoals commissie hoogte 
bestaansminimum, Staat van de Uitvoering en nog vele andere belangrijke programma’s.

Vergoeding
De voorzitter ontvangt voor 4 dagen per week (8 dagdelen) een vergoeding van 8320 euro bruto per maand en 
een vergoeding van onkosten.



Informatie en solliciteren
Meer weten over deze functie? 
Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Peter van Leeuwen (06-38074723) of vice-voorzitter
Bart de Bart via het bureau van de LCR, 070-349 97 90 maandag t/m donderdag van 9.00-15.00).
In de week van 18 juli tot 22 juli is het bureau telefonisch niet bereikbaar. 

Enthousiast geworden? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 14 augustus 2022 een brief met daarin 
een sterke motivatie en een cv naar info@landelijkeclientenraad.nl met in de onderwerpregel 
‘Sollicitatie voorzitter LCR’.
In verband met de beperkte bereikbaarheid van het bureau in de zomer kan het enige tijd duren 
voor u een bevestiging per mail ontvangt.

Een assessment maakt deel uit van de procedure tot aanstelling van de voorzitter. 

Meer informatie over de LCR is beschikbaar op onze websites www.landelijkeclientenraad.nl en op 
www.hetgaatovermij.org
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