
 
 

 

Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, zoekt een 

LID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

(MET EEN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGROND) 
Voor het dagelijks bestuur van onze organisatie die dagelijks in beweging is, zoeken wij een 

bestuurslid met een sociaal hart. We zoeken iemand die zich met een kritische, mensgerichte en 

creatieve manier voor ons wil inzetten. Een gemotiveerde en initiatiefrijke bestuurder met een 

sociaal-maatschappelijke achtergrond. De nieuwe bestuurder gaat er samen met de mede-

bestuursleden voor zorgen dat onze in-bewegingkoers nog meer handen en voeten krijgt. 

 

> WIE ZOEKEN WIJ? 

Baanbrekers heeft een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een voorzitter. Het AB 

bestaat uit wethouders en raadsleden van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Het 

DB bestaat uit drie wethouders en twee leden, met een niet-gemeentelijke achtergrond en een niet-

gemeentelijke expertise. In verband met het aftreden van één van deze twee DB-leden met een niet-

gemeentelijke achtergrond zoeken wij een man of vrouw met een kritisch-opbouwende blik, een 

coachende manier van besturen, een achtergrond en ervaring in het onderwijs, de zorg of de 

welzijnssector. We komen graag in contact met een gemotiveerd en initiatiefrijk persoon met goede 

contactuele, sociale en communicatieve vaardigheden. 

 

> WIJ VRAGEN: 

De bestuurder die wij zoeken:  

 heeft een strategisch werk- en denkniveau; 

 is op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van participatie, werk en inkomen; 

 heeft affiniteit met Baanbrekers en de opdracht van Baanbrekers; 

 kan meedenken over concepten van ketendienstverlening; 

 heeft bestuurlijke ervaring; 

 kan relevante maatschappelijke trends en vraagstukken signaleren, toetsen aan de 
bestaande strategische kaders en eventueel vertalen naar (nieuwe) bestuurlijke 
uitgangspunten; 

 houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de operationele 
organisatie. 

 is een teamspeler met een eigen visie. 

 kan helder communiceren en is een klankbord voor de directie en het managementteam. 
  



 
 

 

> WIJ BIEDEN: 
 

 Wij bieden een boeiende, afwisselende en onbetaalde bestuursfunctie bij een dynamische, 
een innovatieve en moderne organisatie die midden in de samenleving staat en die continu 
in beweging is.  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar directeur Ahmed Kansouh,  
06 28 35 81 98, ahmedkansouh@baanbrekers.org.  

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV dan voor 14 oktober a.s. naar 
sollicitatie@baanbrekers.org  Vermeld hierbij het vacaturenummer: 19-23. 
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