
 

   
 

 

Maak het verschil, elke dag opnieuw 

 

Change Agent Sociaal Domein 
Met de Uitvoeringsbrigade bouwen we iedere dag aan een mooiere wereld voor iedereen. We 
innoveren het maatschappelijk domein vanuit de praktijk. Met één been bij het gezin thuis, met 
het andere een organisatorische duw in de juiste richting naar de samenwerkende partners. 
Duurzaam veranderen vanuit de praktijk. Social design op zijn best. Succesvol als het resultaat 
zichtbaar is. 

De Uitvoeringsbrigade is gevraagd naar een duurzame oplossing voor de problematiek rondom 
dak- en thuislozen op de Zuid Hollandse Eilanden. Voor bewoners en buurt een gezond, veilig en 
toekomstbestendig wonen. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. We gaan zelf aan de slag met 
dakloze gezinnen, we gaan leren uit de praktijk wat goed werkt en waar verbetering mogelijk is.  
Hand in hand met bewoners, uitvoerders, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders 
verbeteren we de slagkracht van het netwerk. Lees hier alles over deze aanpak.  

Zie je het als een uitdaging om mee te bouwen aan een duurzame toekomst van deze doelgroep 
op de Zuid Hollandse Eilanden? Dan zijn wij op zoek naar jou als jij degene bent die: 

• tussen de linies kan spelen; 
• kan verleiden op basis van verhaal én cijfers; 
• netwerken kan analyseren en weet te versterken vanuit de praktijkervaring? 
• operationeel handelt en strategisch dealt; 
• domein overstijgend kan werken en eigenaarschap creëert bij zichzelf én bij anderen; 
• past stopt als er een duurzame oplossing is; 
• zich hard maakt voor het belang van bewoners, tot in de haarvaten connectie voelt met 

de complexiteit van problemen en juist daarom een stip op de horizon weet te plaatsen; 
• vanuit een brede integrale blik ondersteuning biedt aan bewoners en daarin 

vakmanschap laat schitteren; 
• visie heeft en tegelijkertijd open staat voor ideeën van een ander; 
• een voorbeeld durft te zijn. 

 
Wij bieden veel ruimte om eigen ideeën en inzichten in de praktijk te brengen. En als het werkt, 
gaan we samen kijken hoe het idee samen groter te maken. Je krijgt coaching en opleiding on the 
job. Je begint in maart of april met een fulltime jaarcontract met competitief salaris en uitzicht op 
groei. Ben je enthousiast? Stuur snel je motivatie en cv naar email hidde@uitvoeringsbrigade.nl 
en daag ons uit om je uit te nodigen. Heb je eerste vragen, bel Hidde op 06 45 13 67 21. 

 

Check www.uitvoeringsbrigade.nl voor meer info over ons en onze werkwijze! 

 

 

Vacature Uitvoeringsbrigade 

https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/01/Aanpak-dak-en-thuislozen-ZHE.pdf
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