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Geacht bestuur, 

 

De WSGO zoekt kandidaten voor een vacature in het WSGO-bestuur. Wij nodigen 

burgemeesters en wethouders van harte uit om zich kandidaat te stellen voor de vacature. Thema’s 

die spelen zijn o.a.: de Cao SGO en de Cao Gemeente, reikwijdte (wat is de gemeentelijke sector 

en wat niet). U geeft mede vorm aan de gemeentelijke sector. In de profielschets in de bijlage vindt 

u meer informatie, evenals het aanmeldformulier. 

 

Aanmelding kandidaten: 

1. U kunt zich kandidaat stellen tot en met donderdag 4 mei a.s. 

2. Via het formulier in de bijlage kunt u zich aanmelden als kandidaat. 

3. Het aanmeldformulier, uw persoonlijke motivatie en uw curriculum vitae mailt u naar 

bestuurszaken@wsgo.nl onder vermelding van “Kandidaatstelling WSGO bestuur” 

 

Ontstaan vacature 

Het gaat om een vacature voor een bestuurslid. De vacature gaat ontstaan medio mei 2023 door de 

pensionering van burgemeester Anny Attema van Ridderkerk en daarmee haar vertrek als 

bestuurder van de BAR-organisatie. De samenstelling van het bestuur vindt u op de website.  

 

Selectiecommissie en procedure 

De selectie van een kandidaat vindt plaats door de selectiecommissie van de WSGO. 

Uiterlijk woensdag 17 mei a.s. worden de kandidaten die op voordracht van de selectiecommissie 

zijn geselecteerd, bekend gemaakt aan de WSGO leden. Daarna wordt de mogelijkheid geopend 

om tegenkandidaten te stellen tot en met uiterlijk woensdag 31 mei a.s. 
  

Aan het bestuur van de leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenbrief WSGO 

  Datum 

6 maart 2023 

Ons kenmerk 

WSGO/Lbr 23/002 

Uw kenmerk 

- 

Telefoon 

070 - 373 87 00 

Bijlage(n) 

Profiel 

  

   

Onderwerp 

Kandidaatstellingsprocedure vacature WSGO-bestuur 
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ALV 21 juni 

Op woensdag 21 juni is er een Algemene ledenvergadering van de WSGO. Op die vergadering 

spreken de leden zich uit over de kandidaten die op voordracht van de selectiecommissie zijn 

geselecteerd en eventuele tegenkandidaten. 

 

Vragen?  

Voor informatie kunt u terecht op www.wsgo.nl  en bij vragen kunt u contact opnemen met de 

WSGO via 070 – 373 87 00 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 
Janine Jongepier  

Secretaris WSGO 

http://www.wsgo.nl/

