Persbericht
MARLOUS BRUNTINK, PROCESREGISSEUR ZORG EN VEILIGHEID VAN DE GEMEENTE
HAAKSBERGEN IS UITVOERDER VAN HET JAAR 2017!
Vijf finalisten, ruim 120 uitvoerders in het sociaal domein en een dag vol interessante sprekers
en workshops waren de ingrediënten van de themabijeenkomst Integraal Werken van de
Uitvoeringsautoriteit. Eén van de hoogtepunten van deze dag was de finale van de verkiezing
Uitvoerder van het Jaar 2017!. Marlous Bruntink van de gemeente Haaksbergen was de grote
uitblinker. Ze wist zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs in de wacht te slepen. “Marlous
gaat over grenzen heen om te komen tot oplossingen. Hierbij laat ze zich niet remmen door
regels en is ze een verbinder en aa npakker. Ze danst met het systeem”, luidde het oordeel van
de jury.
Vijf finalisten
Na de nominatieronde kon het publiek via de website van de Uitvoerder van het Jaar
(www.uitvoerdervanhetjaar.nl) stemmen op alle genomineerden. Na deze ronde beleven er vijf
finalisten over. Marlous Bruntink (gemeente Haaksbergen), Fouzia el Yousfi (Wijkteam Amersfoort),
Dianne Haarlem (gemeente Den Haag), Natasja Hoegee (Katholieke Scholenstichting Fectio) en
Emile Schins (Leger des Heils) haalden de meeste stemmen binnen en namen het tijdens de
finaledag in de Mariënhof te Amersfoort tegen elkaar op. Voor een groot publiek en de vakjury
vertelden ze enthousiast hun verhaal.
De jury bestaande uit Nico Versteeg (Bestuurder A+O fonds Gemeenten), Yvonne van Mierlo
(voorzitter Raad van Bestuur Movisie), Leon Wever (directeur Speciale Projecten, Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Martijn de Kok (Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio) en Karin Sleeking (directeur A+O fonds Gemeenten) beoordeelden de vijf
finalisten onder andere op deskundigheid, innovatief vermogen, resultaat en maatschappelijke
betrokkenheid. “Marlous heeft in haar uitvoering al deze ingrediënten, en meer, gebruikt om over
grenzen heen mooie resultaten te behalen. Hierbij verbindt ze mensen en gaat ze net zo lang door
totdat er een oplossing is voor een probleem”, aldus Nico Versteeg, Bestuurslid A+O fonds
Gemeenten, die als vertegenwoordiger van de vakjury Marlous tot winnaar uitriep. “Ik had niet
verwacht dat ik zou winnen”, vertelde Marlous verrast. “Tijdens de workshops merkte ik wel dat steeds
meer mensen enthousiast werden door mijn verhaal”.
Jury- en publieksprijs
Marlous Bruntink ontvangt naast de titel ‘Uitvoerder van het jaar 2017!’ ook een opleidingscheque van
500,- euro en daar bovenop een geheel verzorgde teamdag ter waarde van 2500,- euro. Ook het
publiek was onder de indruk van haar verhaal. Met de meeste stemmen won zij de publiekstitel.
Over de verkiezing ‘Uitvoerder van het jaar’
Iedere gemeente heeft ze hard nodig; uitvoerders in het sociaal domein. Mensen die met passie hun
werk doen, nog net even een stapje harder lopen, zaken slim en goed regelen, hart voor de
klant/burger hebben en bedreven zijn in de uitvoering van hun werk. Als blijk van waardering voor hun
inzet organiseert de Uitvoeringsautoriteit jaarlijks de verkiezing ‘Uitvoerder van het jaar!’. De
verkiezing biedt hiermee een podium voor uitvoerders in het sociaal domein. Meer informatie over de
spelregels en het verloop is te vinden op de website https://www.uitvoerdervanhetjaar.nl/.
Over de Uitvoeringsautoriteit
Het A+O fonds Gemeenten is initiatiefnemer van de Uitvoeringsautoriteit. Samen met haar partners;
FCB, Ingrado, Leger des Heils, Movisie, Reclassering Nederland, Sociaal Werk Nederland, SVG
verslavingsreclassering en MEE NL ondersteunt zij de transformatie in het sociaal domein. Vanuit een
praktijkgerichte aanpak deelt de Uitvoeringsautoriteit ervaringen van uitvoerders en verbetert
processen door reeds geleerde lessen. Hiermee bevordert zij integrale samenwerking binnen deze
sector om de klant/inwoner beter te kunnen helpen.
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showt haar vakjury- en
publieksprijs. “Als voorbeeld wil ik
anderen enthousiast maken.
Simpel is vaak het beste om een
probleem op te lossen. En
gaandeweg gaan mensen vanzelf
helpen”.

