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PERSBERICHT
Claudia Swennen nieuwe secretaris Sociaal Huis Riemst
Binnen enkele weken bereikt huidig secretaris van het Sociaal Huis Riemst, Jean Geelen
de pensioengerechtigde leeftijd. De OCMW Raad van Riemst ging daarom naarstig op
zoek naar een opvolger. Een stevige procedure is eraan voorafgegaan. Sinds dinsdag
is er witte rook: de OCMW Raad bevestigde de aanstelling van Claudia Swennen als
opvolgster voor huidig secretaris Jean Geelen. Zij zal in de loop van de volgende weken
de fakkel overnemen.
Mark Vos, burgemeester: “Met de integratie van het OCMW en de gemeente in het vooruitzicht
staan we in 2019 voor een grote uitdaging. Daarbovenop zijn er een aantal pensioneringen in
aantocht. Om op een ernstige manier om te gaan met deze veranderingen, zonder de
dagdagelijkse werking in het gedrang te brengen, kiezen we uitdrukkelijk voor versterking en
slagkracht aan het hoofd van onze organisatie.”
Katja Onclin, Voorzitter Sociaal Huis: “Claudia Swennen zal als nieuwe secretaris van het
Sociaal Huis een tandem vormen met onze gemeentesecretaris, om deze uitdagingen vorm
te geven binnen onze organisatie. Op die manier wapenen we ons niet alleen voor de
toekomst, maar bieden we ons personeel ook de nodige ondersteuning om deze uitdagingen
samen aan te gaan.”
Claudia Swennen is 40 jaar, afkomstig uit Bilzen en heeft twee kinderen van 9 en 11 jaar. Na
haar opleiding tot master in de Germaanse Taal- en Letterkunde kwam ze in de reclamesector
terecht. Later koos ze voor een meer maatschappelijk gerichte functie bij het provinciebestuur
van Limburg. Ze werkte samen met een aantal lokale besturen rond de uitbouw van een
minderhedenbeleid. Ze groeide uiteindelijk door naar de functie van coördinator van de vzw
Huis van het Nederlands en maakte in 2015 de overstap naar het nieuwe Vlaamse Agentschap
voor Inburgering en Integratie als regiomanager voor Limburg, waar ze o.a. verantwoordelijk
was voor de fusie van 3 organisaties.
Claudia Swennen, nieuwe secretaris Sociaal Huis: “In mijn leiderschap wil ik de interne
samenwerking en afstemming binnen en buiten de eigen eenheid verder ontwikkelen ten

behoeve van een optimale dienstverlening. Ik kijk er naar uit om mijn schouders te zetten onder
het bevorderen van het welzijn in de samenleving en ervoor te kunnen zorgen dat zoveel
mogelijk mensen zich daar goed bij voelen. Als secretaris Sociaal Huis Riemst wil ik
inspirerend werken rond zorg, hulp en preventie en anderen daarin mee op sleeptouw nemen.”
Katja Onclin, Voorzitter Sociaal Huis: “Claudia zet hiermee het werk van onze huidige
secretaris verder. Wij wensen haar veel succes en willen onze huidige secretaris van het
Sociaal Huis, Jean Geelen, uitdrukkelijk bedanken voor de jarenlange inzet en toewijding, de
fijne samenwerking en de mooie verwezenlijkingen.”
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