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Regio Hart van Brabant 
Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om zijn of haar mogelijkheden te 
onderzoeken, te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. Dat is de koers 
van de regio Hart van Brabant van waaruit we werken. Hierbij werken we vanuit de leefwereld van het kind, de 
jongere en zijn of haar ouders. Niet vanuit regels en procedures. Bij alles wat we doen stellen we ons de vraag 
'Wordt het kind hier gelukkiger van?' 
 
Regio Hart van Brabant is een formeel samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Regio Hart van 
Brabant. De regio Hart van Brabant bestaat uit Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Waalwijk, Heusden, 
Dongen, Gilze en Rijen en Loon op Zand. Tilburg heeft de rol als zogenoemde gastheergemeente voor de 
andere acht gemeenten. In deze rol neemt de gemeente Tilburg meerdere uitvoerende taken op zich namens 
de hele regio. De regio Hart van Brabant organiseert onder andere gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp, 
informatie en advies in wijkteams en de contracten met aanbieders van specialistische hulp en gedwongen 
hulp. Met vele netwerkpartners vormen de gemeenten het netwerk Samen voor de jeugd.  
 
De functie 
Voor de regio Hart van Brabant is inbreng en betrokkenheid van jeugdigen en hun ouders/opvoeders 
onmisbaar bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. De gemeenten vinden het belangrijk dat er meer 
geluisterd wordt naar praktijkervaringen van kinderen en jongeren. Het ophalen van verhalen bij jongeren en 
die delen zijn van groot belang, ze zetten de gemeenten aan tot beleid met en voor jongeren. 
In deze strategische functie ben jij degene die invulling geeft aan jongerenparticipatie in de regio Hart van 
Brabant zodat de mening van kinderen en jongeren wordt gehoord en terug te vinden is in het jeugdbeleid. Dit 
doe je door het initiëren  van bijeenkomsten en evenementen mét jongeren. Daarnaast bouw je verder aan het 
netwerk van betrokken partners bij jeugd en jeugdhulp.  Het huidige ontwikkelde aanbod zet je voort en je 
speelt in op ontwikkelingen lokaal, regionaal of landelijke m.b.t. jongeren participatie. In samenwerking met de 
junior aanjager  begeleid en ondersteun je op een creatieve manier   de groepsprocessen van jongeren bij de 
uitvoering van de verschillende activiteiten.   
 
Je werkzaamheden bestaan uit: 
-  Initiëren, organiseren en ontwikkelen van bijeenkomsten en activiteiten in het kader van jeugd- en 

jongeren participatie op beleidsmatig vlak.. 
- Het verspreiden van opgedane kennis en ervaring in de samenwerking met jongeren om anderen in de 

regio Hart van Brabant te enthousiasmeren en te ondersteunen bij het opzetten van jongeren 
participatie.  

-  Vraagstukken binnen het jeugddomein ophalen en vertalen naar behapbare vraagstukken voor de 
participerende jongeren (schakel tussen beleid en jongeren). Je legt verbinding met de regionale Koers 
Jeugd regio hart van Brabant. 

-  Jij kunt de leefwereld van jongeren vertegenwoordigen t.o.v. de systeemwereld van gemeenten en 
zorgaanbieders maar ook andere domeinen zoals onderwijs, welzijn, etc. Je slaat een brug tussen de 
verschillende werelden.  

- Je bent strategisch sterk en weet verschillende gemeenten, bestuurders en jeugdhulporganisaties te 
enthousiasmeren voor jongerenparticipatie. Hierbij ben jij de linking pin binnen de Regio Hart van 
Brabant. Iedere gemeente bouwt een eigen lokaal netwerk op, jij draagt bij aan onderlinge 
verbindingen tussen de gemeenten en werkt aan samenhang en samenwerking. 



- Onderhouden van contacten met netwerkpartners en betrokken jeugdigen en opvoeders. 
- Begeleiden van en samenwerken met de collega- aanjager (junior)  JongerenParticipatie en evt. 

stagiaires  
-             Actief en betrokken bij het Innovatienetwerk jeugd op het gebied van jongerenparticipatie. 
- Schriftelijke en mondelinge terugkoppeling verstrekken over voortgang en processen. 
- Overzicht en bijhouden van het geoormerkte budget JongerenParticipatie. 

Kennis/Competenties: 

Specifiek vragen we dat: 

 Je jezelf zeer goed kunt verplaatsen in de leefwereld van jeugd/jongeren, waarbij het een voorwaarde 
is dat je je kunt verplaatsen in de leefwereld van jongeren die jeugdhulp ontvangen, 

 Je de ‘waakhond’ kunt zijn voor de belangen van jongeren en tegelijkertijd de ambassadeur van 
jongerenparticipatie. 

 Je voorwaarden kunt creëren zodat de jongeren worden gestimuleerd om hun talenten, vaardigheden 
en competenties te ontwikkelen 

 Flexibel, betrokken en verbindend bent: je kunt beleidsmakers en professionals enthousiasmeren 
voor, en inzicht verschaffen in, de leefwereld van jeugdigen. Je bent tolk tussen jongeren en 
volwassenen ( professionals)  

 Je oog hebt voor de verschillende rollen, belangen en verantwoordelijkheden van de partners van de 
gemeenten in Hart van Brabant. Je bent in staat strategisch en procesmatig (nieuwe) ontwikkelingen 
te initiëren of aan te jagen. 

 Je lef en durf hebt: jij houdt het netwerk in beweging en je durft verrassend en vernieuwend te zijn en 
je uit te spreken. 

 Je praktisch bent ingesteld en bent vaardig met het begeleiden van groepsprocessen; je houdt 
overzicht, ook als het druk is en je vindt het leuk om concrete activiteiten te organiseren.  

 Je schriftelijk en mondeling vaardig bent. 

 Je kunt begeleiding geven en ook vertrouwen creëren zodat voor- door én met jongeren tot uiting 
komt 

 Je kunt jongeren enthousiasmeren en motiveren.  

 Je bent vaardig en actief op social media 

 Je hebt doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. 
 
Gevraagde competenties:  
Netwerken, teamplayer, resultaatgericht, innovatief, organisatiesensitiviteit, zelfstandigheid, lef, 
overtuigingskracht en open minded. 
 
Wij vragen: 
Werk en denkniveau:  HBO 
Afgeronde opleiding: HBO 
Bij voorkeur Pabo, Pedagogiek, Psychologie, SPH etc. Interesse in en passie voor het sociaal domein is een pré. 
Jongerenparticipatie is geen negen tot vijf baan, dus je zult ook regelmatig in de avonduren op pad zijn.  
Deze functie is een duo-baan. Je werkt nauw samen met een junior collega, deze collega ondersteun je bij 
zijn/haar taken.  
 
Wij bieden: 
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 9 (aanloopschaal 8). Het salaris is afhankelijk van je opleiding en 
ervaring.  
Mocht je al in dienst zijn van een gemeente in de Hart van Brabant-regio dan blijf je in dienst van jouw eigen 
gemeente. Zo niet, dan treed je in dienst van de gemeente Tilburg.  
 
Overige informatie: 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jacqueline van Zwieten via 06 25 41 79 49. 
Je sollicitatie met cv moet uiterlijk dinsdag 15 december binnen zijn. Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen 
naar: Jacqueline van Zwieten,  jacqueline.van.zwieten@tilburg.nl 


