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buurt en 
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werken

Het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken 
(LPB) is de netwerkorganisatie van 
wijkambtenaren in Nederland. Regisseurs, pioniers, 
intermediairs, bruggenbouwers, voorlopers … 
wijkambtenaren die op zoek gaan naar de grenzen 
van hun vakgebied – en die over de grenzen heen 
kijken. Ruim 100 Nederlandse gemeenten zijn lid van 
het LPB en er wordt elke dag gewerkt aan de uitbrei-
ding van dit netwerk.

De belangrijkste doelstelling van het LPB is het sa-
menbrengen van vakgenoten en het delen en uitwis-
selen van kennis over en ervaring met 
gebiedsgericht werken. Hiermee ontwikkelen we het 
vak van de wijkambtenaar. Het jaarlijks 
hoogtepunt is het LPB Congres in november, waar 400 
vakgenoten samenkomen in een 
gastgemeente. 

Het LPB werkt met andere partijen (LSA, Platform31, 
Movisie) samen aan het versterken van de 
gebiedsgerichte aanpak in Nederland. O.a. door het 
verzorgen van trainingen in het gebiedsgericht werken 
en de organisatie van de Dag van de Buurt.

Het voorzitterschap van het LPB is een 
onbezoldigde functie. Sterker nog, je hebt een 
werkgever nodig die jou de kans en ruimte
(enkele uren per week) biedt om je te 
ontwikkelen in een landelijke functie en in een 
hele zichtbare rol. Voor de gemeente is het 
leveren van de voorzitter van het LPB een 
aantrekkelijke propositie.

Het LPB is bezig met een verandertraject en 
verkent haar eigen rol als netwerkorganisatie in 
een samenwerking met andere (professionele) 
partijen. Daar neemt het LPB de tijd voor. De 
nieuwe voorzitter heeft in dat proces nadrukkelijk 
een rol.

De voorzitter is in staat om in publieke 
optredens het belang van gebiedsgericht werken 
te duiden. 

Ben jij je bewust van je eigen capaciteiten en ben je 
niet bang voor veranderprocessen? Ben jij in staat 
anderen tot bloei te laten komen? Heb jij in je huidige 
functie een directe link met de achterban van het 
LPB? Kun jij het inspirerende boegbeeld zijn van de 
wijkambtenaren van Nederland?

Reageer dan voor 22 mei op deze oproep en maak je 
interesse kenbaar via een brief die de 
selectiecommissie overrompelt.

Een delegatie van het huidige bestuur en de 
klankbordgroep van het LPB vormen de 
selectiecommissie. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
voorzitter tijdens het LPB Congres in Eindhoven op 18 
november 2022 geïnstalleerd wordt.

Wil je eerst meer weten? Heb je nog vragen? Neem 
dan contact op met René Kerkwijk: 
r.kerkwijk@eindhoven.nl  //  06-51098311

Vanwege het vertrek van 
de huidige voorzitter is het 

LPB op zoek naar een:
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voorzitter


