
Ben jij die young professional, wonend en/of werkend in Brabant, die de raad Young Professionals 
Brabant komt versterken? Ben jij net begonnen met werken of met je eigen onderneming?  
Wil jij met adviezen aan de provincie Noord-Brabant bijdragen aan de kwaliteit en toekomst  
van Brabant? Ben jij geïnteresseerd in politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken? 

Wij zoeken jongeren met een frisse, vernieuwende blik op de thema’s gezondheid, omgeving en 
economie en die deze vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken. Je bent 
enthousiast en maatschappelijk betrokken. Je toont lef, bent initiatiefrijk en inspireert tot creatieve 
en vernieuwende oplossingsrichtingen. 

WIJ BIEDEN

Een inspirerende omgeving waarin je écht verschil kan maken voor onze mooie provincie. De Raad 
Young Professionals Brabant bestaat uit jonge, scherpe, enthousiaste mensen met uiteenlopende 
achtergronden. Samen creëren we ideeën, tegendraadse meningen en kritische en vernieuwende 
opvattingen. Zo leren we veel van elkaars inzichten en inspireren elkaar. Vanuit een helicopterview 
kijken wij naar de belangrijkste vraagstukken waarmee Brabant de komende jaren te maken heeft 
en plaatsen wij deze in het perspectief van de jonge generaties. Denk aan de landbouwtransitie, 
robuuste natuur, leegstand, duurzame energie, digitalisering, betrokkenheid van burgers en bedrijven 
en Brabant na de coronacrisis. Thema’s die vragen om een brede blik vanuit verschillende invals-
hoeken. Los van politieke, organisatie- of kortetermijnbelangen. Hierbij werken wij samen met de 
andere raden van BrabantAdvies. Dit alles biedt een mooie kans om veel te leren en je netwerk 
verder uit te breiden. Als raadslid ontvang je een jaarlijkse onkostenvergoeding.

WIJ VRAGEN 

BrabantAdvies is op zoek naar drie nieuwe raadsleden Young Professionals Brabant.  
Wij zoeken mensen uit bedrijfsleven, beleid en/of wetenschap met het volgende profiel.

 Î Je bent niet ouder dan 30 jaar.
 Î Je hebt enkele jaren werkervaring.
 Î Je hebt oog voor maatschappelijke trends.
 Î Je kunt innovatieve ideeën goed verwoorden en in discussie brengen.
 Î Je beschikt over een relevant (Brabants) netwerk van generatiegenoten.
 Î Je bent aantoonbaar betrokken bij en hebt kennis van de maatschappelijke vraagstukken 

waarover de raad Young Professionals Brabant en BrabantAdvies adviseren.

DE RAAD YOUNG PROFESSIONALS BRABANT ZOEKT

RAADSLEDEN
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 Î Je bent deskundig op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, milieu, water, natuur, economie 
of social design. Ook andere expertises nodigen wij uit te solliciteren.

 Î Je hebt kennis van en affiniteit met het bestuurlijk krachtenveld.

RAAD YOUNG PROFESSIONALS BRABANT

In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het 
gaat immers over hún toekomst. Het advieswerk van BrabantAdvies wordt daarom gevoed door 
de inbreng van de Raad Young Professionals Brabant. Het jonge geluid uit de Young Professionals 
Brabant draagt bij aan de integrale advisering en de toekomstbestendigheid van de adviezen van 
BrabantAdvies.

KORDAAT EN DESKUNDIG

Onze raad bestaat uit tien onafhankelijke raadsleden en een voorzitter. Raadsleden zijn allemaal 
op persoonlijke titel en op grond van hun deskundigheid benoemd voor een zittingsperiode van 
4 jaar. We komen ca. 6 x per jaar bijeen en mobiliseren per vraagstuk de gewenste deskundigheid. 
Dat doen we vaak samen met de andere adviesraden. Zo combineren we signalen uit beleid en 
praktijk met wetenschappelijke kennis. 

BRABANTADVIES: VIER RADEN WETEN MEER DAN ÉÉN

BrabantAdvies inspireert, signaleert en geeft raad. Dit doen wij met de inzet van vier adviesraden:  
de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, de 
Provinciale Raad Gezondheid en de raad Young Professionals Brabant. BrabantAdvies is gevestigd  
in ’s-Hertogenbosch. Het team van BrabantAdvies ondersteunt de adviesraden en coördineert  
het advieswerk.

BUITENBOORDMOTOR

BrabantAdvies wil het beste voor Brabant en de Brabanders. Vooruitgang, maar wel in balans.  
Het provinciebestuur, onze belangrijkste opdrachtgever, voorzien wij van eigen-wijze adviezen. 
Soms zijn we de luis in de pels, soms second opinion of de frisse blik. Los van de alledaagse hectiek, 
steken we de vinger op om aandacht te vragen voor ontwikkelingen in Brabant die om keuzes 
vragen. We zien onszelf als buitenboordmotor waarmee de koers van Brabant is bij te stellen. 
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SOLLICITATIEPROCEDURE

Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten! Stuur je motivatie en cv en laat zien wie je bent. Dat 
mag op een manier die bij jou past: via een brief, een filmpje, een blog, etc. Mail je motivatie en 
cv naar info@brabantadvies.com onder vermelding van ‘vacature Raadslid Young Professionals 
Brabant’. Reageren kan tot 31 juli 2020. De gesprekken vinden 2e helft augustus plaats.

BrabantAdvies streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.  
Ook kijken wij naar een evenredige vertegenwoordiging van personen behorende tot etnische  
en culturele minderheidsgroepen. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.  

Meer informatie: Myrtille Verhagen, secretaris van de raad Young Professionals Brabant bij 
BrabantAdvies (06-21633503) en via www.BrabantAdvies.com.
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http://www.brabantadvies.com

