
Jouw oorspronkelijke ideeën, enthousiasme en maatschappelijke 
betrokkenheid versterken onze adviezen en concrete 
actievoorstellen aan Brabantse beslissers. Zo zorg jij, samen met de 
andere raadsleden voor een beter Brabant, ook voor toekomstige 
generaties.

WERKEN AAN EEN MISSIE 

In het nadenken over de toekomst van Brabant 
is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: 
het gaat immers over hún toekomst. Daarom 
voeden de Young Professionals Brabant het 
advieswerk van BrabantAdvies. Ze kijken vanuit 
een helicopterview naar belangrijke ontwik-
kelingen die de agenda in Brabant bepalen en 
plaatsen deze in het perspectief van jonge 
generaties. Denk aan de landbouwtransitie, 
woningbouw, duurzame energie en mobiliteit, 
digitalisering en participatievraagstukken. Ze 
houden bestuurders scherp en steken als dat 
nodig is de vinger op om aandacht te vragen 
voor urgente thema’s die jongeren raken. 
Hierbij werken ze actief samen met de andere 
drie raden van BrabantAdvies. 

Zes keer per jaar komen de Young 
Professionals Brabant (YPB) samen in een 
raadsvergadering. Vaak vindt die plaats in de 
avonduren. Aan jou de taak om samen met de 
andere raadsleden in specifieke onderwer-
pen te duiken, actief bij te dragen aan nieuwe 
inzichten en te zorgen voor een frisse blik in 
onze adviezen. Samen creëer je ideeën en kriti-
sche en vernieuwende opvattingen. Daarnaast 
zijn er (online) bijeenkomsten en projectgroe-
pen waarin je aan actuele vraagstukken werkt. 
Soms maak je deel uit van een expertteam 
voor de totstandkoming van een advies. Er ligt 
ook een taak om het netwerk voor de raad 
verder aan te boren, binnen en buiten Brabant. 
Qua tijdsinvestering moet je denken aan 
gemiddeld 10 uur per twee maanden.

DIT PAST BIJ JOU

Vragen stellen, kritisch kijken en bedenken 
en verwoorden hoe dingen beter of anders 
kunnen in onze maatschappij zit in je bloed. 
Je maakt je graag sterk voor een toekomstbe-
stendig Brabant en wilt Brabantse bestuurders 
scherp houden. Daarbij ben je iemand die 

makkelijk schakelt en de verbinding legt tussen 
verschillende onderwerpen en invalshoeken. Je 
bent initiatiefrijk: het bedenken van creatieve 
en vernieuwende oplossingsrichtingen geeft 
jou energie. 

BRABANTADVIES ZOEKT TWEE 
RAADSLEDEN VOOR DE YOUNG 
PROFESSIONALS BRABANT



VERDER BEN JE

 Î wonend of werkend in Brabant;
 Î niet ouder dan 30 jaar;
 Î actief in het onderwijs (mbo is een pré), of 

je hebt ervaring binnen het onderzoeks-
veld of met het thema duurzaamheid. 
Ook andere expertises nodigen wij uit te 
solliciteren;

 Î iemand met een relevant (Brabants) 
netwerk van generatiegenoten;

 Î aantoonbaar betrokken bij maatschappe-
lijke vraagstukken;

 Î bekend met het bestuurlijk krachtenveld.

WE BIEDEN JE

Een inspirerende omgeving waarin je echt het 
verschil kan maken voor onze provincie. De 
YPB bestaat uit jonge, scherpe, enthousiaste 
mensen met uiteenlopende achtergronden. Zo 
leer je veel, kom je tot nieuwe inzichten en raak 
je ook geïnspireerd. Verder bieden we je:

 Î Een benoeming op persoonlijke titel voor 
een zittingsperiode van vier jaar. 

 Î Een jaarlijkse vaste vergoeding.
 Î De mogelijkheid om jezelf verder te 

ontwikkelen.
 Î Een uitgelezen kans om je eigen netwerk 

verder uit te breiden. 
 Î Inspirerende werkbezoeken. 

OVER BRABANTADVIES

Authentiek. Onafhankelijk. Onderbouwd en scherp. Dat is 
BrabantAdvies. We inspireren, signaleren en geven 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 Young Professionals Brabant. 
We voeden Brabantse beslissers, waaronder het Brabantse 
provincie bestuur met verdiepende inzichten en adviezen die 
gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis, de Brabantse praktijk 
en beleid. BrabantAdvies is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Onze 
missie? Het beste voor Brabant. Vooruitgang, maar wel in balans.

DRAAG BIJ AAN ONZE MISSIE

Denk jij dat dit profiel bij je past en geeft het lezen van deze 
vacature jou energie? Stuur je cv en motivatie en laat zien wie 
je bent. Dat kan op een manier die bij jou past: via een brief, een 
filmpje of bijvoorbeeld een blog. Mail je motivatie en cv naar 
 info@ brabantadvies.com onder vermelding van ‘vacature Raadslid 
YPB’. Reageren kan tot 30 september 2022. De gesprekken vinden 
begin oktober plaats. BrabantAdvies streeft naar evenredige 
vertegen woordiging van expertise en personen.

MEER INFORMATIE
Karin van Steensel, secretaris 
van de YPB bij BrabantAdvies:  
06 21 503 603 of per e-mail. 
Meer informatie is ook te 
vinden op onze website en de 
YPB-pagina.
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