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NOTITIE AAN: STUURGROEP ZUIDWESTSAMEN  

 

BETREFT: PLAN ZUIDWESTSAMEN WERKT 2020 

  

Van: Werkgroep Zuidwestsamen Werkt (Peter Bevers, Marco van der Wel, Kyra van de 

Vrie, Judith Danckaert, John Mol en Katja Snouwaert) 

 

Datum: 25 november 2019 

 

 

Terugblik  

In deze notitie evalueren wij 2019 en stellen we een jaarplan 2020 op.  

De doelstellingen van ons traject zijn niet veranderd. Wel constateren wij dat er veel gebeurt op de 

arbeidsmarkt en in de corporatiewereld. Deze evaluatie en jaarplan 2020 is tot stand gekomen in 

samenwerking met het team Zuidwestsamen Werkt. We wensen jullie veel leesplezier. 

 

Sinds 2019 richten wij ons met activiteiten,  workshops en trainingen meer op ‘verdieping’. Dat sluit 

mooi aan op het thema van het eerste jaar ‘bewustwording’.  

 

Successen van Zuidwestsamen Werkt 

In de evaluatie van 2019 is al een aantal concrete successen te melden die zonder de oprichting van 

Zuidwestsamen Werkt (nog) niet gerealiseerd waren.  
 
Onderstaand een overzicht per project met doelstellingen en resultaten: 
 

Project 1  

Look en feel en -website 

 

 

Doelstelling 2019  

Website en mailingen zijn geëvalueerd en waar nodig bijgesteld  

 

Behaald 

Resultaten 2019  

- 1.783 unieke bezoekers op de website, die: 

 gemiddeld 1,53 minuut op de website bleven 

 gemiddeld 2,41 pagina’s bezochten 

- Kleine aanpassingen verbetering website  

- Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks 

 344 medewerkers (69%) hebben zich aangemeld voor 

deze nieuwsbrief 

 Nieuwsbrief staat op de website 

 

 

Toelichting  

Er zijn in 2019 diverse wijzigingen op de website doorgevoerd. Zo is de nieuwsbrief 

online terug te vinden op de website en is de homepage iets anders ingedeeld. 

Hierdoor zijn de workshops makkelijker vindbaar. Daarnaast vinden bezoekers nu 

nóg meer opleidingen (die buitenom ZWSW worden georganiseerd). Medewerkers 

waarderen dit en geven ons positieve reacties.   
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Project 2  

Werkprocessen en samenwerking 

 

 

Doelstelling 2019  

Op minimaal twee werkprocessen een afgestemde, vergelijkbare werkwijze bij 

minimaal 3 woningcorporaties. De gezamenlijke opleidingen worden via website en 

mailingen gedeeld. 

 

Behaald 

Resultaten 2019  

- Gezamenlijke opleiding aangeboden via website en nieuwsbrieven 

- Start online leerportaal Zuidwestsamen Werkt Academy 

- Gezamenlijke opleidingsrichtlijnen en stagebeleid vastgesteld 

- Akkoord deelname hybride opleiders HZ 

- Secretaresses organiseren trainingsdagen /cursusdagen om onderling 

informatie uit te wisselen. Zij weten elkaar nu door ZWSW makkelijker te 

vinden. 

 

 

Toelichting  

De gezamenlijke opleidingen worden via website en nieuwsbrieven gedeeld. De 

corporaties gaan deelnemen aan het online leerportaal van de Corporatie 

Academy: Zuidwestsamen Werkt Academy genaamd. Vanaf september starten een 

aantal corporaties. Vanaf januari 2020 starten meer woningcorporaties ermee. We 

gaan ervan uit dat alle deelnemende woningcorporaties in 2020 gebruik maken van 

de Zuidwestsamen Werkt Academy. Het implementeren van ontwikkelcredits voor 

de corporatiemedewerkers loopt nog. Tevens zijn de gezamenlijke 

opleidingsrichtlijnen vastgesteld, als ook een gezamenlijk stagebeleid.  

Begin 2019 heeft een aantal corporaties deelgenomen aan het speeddaten met 

stagiaires bij de HZ. De Stuurgroep is akkoord gegaan met de mogelijkheid vanuit 

de corporaties voor deelname van hybride opleiders aan het HZ.  

De ontwikkelcredits worden opgepakt in het project werkprocessen en 

samenwerking.  

 

 

 

Project 3  

Matchen van vraag en aanbod 

 

 

Doelstelling 2019  

Vacatures en kansen rond vraag en aanbod én netwerkkansen blijven eenvoudig 

vindbaar en worden binnen de corporaties gedeeld in 2019 ook met partijen buiten 

de sector. Eind 2019 zijn we aangesloten bij een regionaal, intersectoraal initiatief, 

waaronder een warm (offline) netwerk. 15 matches tussen vraag en aanbod in 

brede zin (dus ook meelopen, stages, kijkjes in de keuken et cetera) worden 

gerealiseerd in 2019.  

 

Behaald 

Resultaten 2019  

- 17 vacatures/stageplekken/meeloopplekken gedeeld en twee matches op 

een vacature 

- 21 vouchers voor matchmaker voor gesprekken met een loopbaanadviseur 

- Contacten gelegd met ‘De Zeeuwse arbeidsmarkt’ 

- 15 aanvragen gluren bij de buren, 10 medewerkers keken ook echt mee 
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Toelichting 

Eind 2018 en begin 2019 maakten 21 kandidaten gebruik van de matchmaker 
vouchers. Alle kandidaten geven aan dat zij hierdoor in beweging gekomen zijn 
en/of bewuster zijn geworden van hun eigen regie in hun loopbaan. Er is een 
verandering in mindset ontstaan, het heeft hen gestimuleerd om daadwerkelijk tot 
actie over te gaan. Bewegingen die gezet zijn, zijn onder andere een passende 
opleiding zoeken en starten, intern solliciteren op andere functie, oriëntatie op de 
arbeidsmarkt en netwerkgesprekken gevoerd. Alle kandidaten geven aan dat ze het 
traject van toegevoegde waarde vonden. 
 

Er zijn contacten gelegd met “De Zeeuwse arbeidsmarkt” een initiatief van 

gemeenten – provincie – zorgpartijen en diverse andere werkgevers. 

Zuidwestsamen Werkt is aangesloten bij een breed HR netwerk voor de Zeeuwse 

Arbeidsmarkt. ZWSW is aanwezig, heeft een actieve rol, legt contacten en bouwt 

netwerken op. We zetten dit in 2020 voort.  

 

Er zijn ongeveer 6.000 niet invulbare vacatures in Zeeland. Er is aandacht voor 

wonen en werken in Zeeland. Onlangs heeft de werkgroep met de provincie 

gebrainstormd over behoefte aan een online community.  

 

 

 

Project 4  

Talentenpool en kritische posities 

 

 

Doelstelling 2019  

Een business case is uitgewerkt en voorgelegd aan Zuidwestsamen Werkt  inzake 

een medewerkerspool en gezamenlijk recruitment 

 

Niet behaald 

Resultaten 2019  

- Per woningcorporatie is geïnventariseerd wie de talenten zijn en welke 

kritische posities er zijn 

 

 

Toelichting  

Deze doelstelling gaan we niet halen om de onderstaande redenen: 

Woningcorporaties wisselen onderling niet snel talenten uit. De individuele 

corporaties weten wie hun talenten zijn, maar laten die niet graag los. Op dit vlak is 

de samenwerking lastig te realiseren. We stellen ons wel de vraag hoe behoud je 

talenten voor de branche? En refereren hierbij ook aan de uitkomsten van het 

arbeidsmarktonderzoek.  

 
Conclusie: Door het project is bekend wie talenten zijn en wat de kritische posities 
binnen de corporaties zijn. Vaak is er sprake van maatwerk en daar waar 
uitwisseling gebeurt neemt een directeur of manager onderling contact op. De 
projectgroep maakt een voorzet zodat in de Stuurgroep de discussie gevoerd kan 
worden over onderlinge commitment bij uitwisselingen. Kan in eerste instantie ook 
opgepakt worden door 3 of 4 corporaties. Goed afstemmen met de 
Ondernemingsraden. Zeker met het oog op de toekomst is het belangrijk en nuttig 
voor de medewerkers om er een goed instrument van te maken. Als niet iedere 
corporatie mee doet dan beslissen of dit onder ZWSW kan vallen. Op grond van 
bovenstaand is besloten om dit project (voorlopig) onder te brengen in het project 
matchen van vraag en aanbod. 
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Project 5  

Duurzame inzetbaarheid 

 

 

Doelstelling 2019  

Een aantrekkelijke agenda vullen met activiteiten voor medewerkers én 

leidinggevenden. Ook het gezamenlijke OR-platform wordt door ZWSW  betrokken 

en geïnformeerd. Het accent zal in 2019 óók liggen op het daadwerkelijk eigen 

maken van nieuwe vaardigheden die duurzame inzetbaarheid bevorderen.  

 

Behaald 

Resultaten 2019  

- Inventarisatie beschikbaar van activiteiten die per corporatie worden 

gedaan rondom duurzame inzetbaarheid; 

- 156 keer is deelgenomen aan een of meer van de activiteiten van 

Zuidwestsamen Werkt (32% van de 494 medewerkers binnen de 9 

corporaties); 

- 23 medewerkers bezochten de workshop Talent in actie; 

- 9 medewerkers deden mee aan Design Thinking;  

- 9 medewerkers namen deel aan Beren uit de weg; 

- 3 medewerkers namen deel aan het koerskaartspel; 

- 18 medewerkers bezochten de workshop Op zoek naar eigen geluk; 

- 3 leidinggevenden doen mee aan de intervisie voor leidinggevenden; 

- 50 medewerkers bezochten het event van Patrick van Hees; 

- 26 medewerkers namen deel aan Slim werken; 

- 5 medewerkers namen deel aan CV van nu; 

- 12 medewerkers namen deel aan TED-presenteren. 

 

 

Toelichting  

Er zijn diverse workshops georganiseerd gelinkt aan duurzame inzetbaarheid, 

zowel gericht op ‘verdieping’, als op vaardigheden. Eind 2018 was er een 

workshopcarrousel en de activiteiten met de meeste deelnames zijn opgenomen in 

het programma van 2019. De populaire workshop Talent in Actie liep in 2019 nog 

door. We zagen uiteindelijk een afname van interesse. Nu hebben we gekozen om 

workshops minder frequent aan te bieden 

  

 

 

Samenvatting 

In 2019 is 156 keer deelgenomen aan een of meer activiteiten van Zuidwestsamen Werkt. We zien 

sinds de oprichting van Zuidwestsamen Werkt een toename van betrokkenheid tussen de corporaties 

onderling ontstaan. Men weet elkaar te vinden en maakt daar ook gebruik van! Een goed voorbeeld 

hiervan is de samenwerking en bijeenkomsten van de secretaresses. Door het organiseren van 

activiteiten en workshops zijn medewerkers meer met elkaar gaan netwerken. De onderlinge 

contacten tussen corporatiemedewerkers hebben tevens gezorgd voor het delen van kennis en 

ervaringen (zgn. kruisbestuiving) op allerlei terreinen. Hierdoor neemt zeker de persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers toe. Het is een algemene voelbare tendens. Dit is een succes toe te 

schrijven aan Zuidwestsamen Werkt. De reactie van deelnemers aan de activiteiten zijn positief.   

 

Een groot punt van aandacht en zorg is de constatering dat door eigen agenda’s en de drukte bij 

corporaties, deelnames niet altijd  groot zijn. Daarnaast zijn veel medewerkers zich nog niet bewust 

van de noodzaak tot leren en ontwikkelen. Als onderdeel van de plaatsingsprocedure willen we 

nieuwe medewerkers ook direct informeren over Zuidwestsamen Werkt en de daaraan gekoppelde 

mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling.  
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Het plan voor 2020 

Dit voorjaar deden 153 corporaties en 2284 werknemers mee aan het Arbeidsmarktonderzoek 2019 

van FLOW. Eén van de conclusies uit dit onderzoek is de toename van mismatchen tussen vraag en 

aanbod in de corporatiebranche. Het werk wordt complexer, maar werknemers beschikken niet 

allemaal over het juiste opleidingsniveau, de juiste kwalificaties en de juiste werkervaring.  

Van ‘bewustwording’ in 2018 naar ‘verdieping’ in 2019, is onze uitdaging voor 2020 het stimuleren van 

‘Een leven lang leren’.  

 

We overtuigen medewerkers- en management van de noodzaak om zich continue te blijven 

ontwikkelen. Blijven leren vergroot namelijk de duurzame inzetbaarheid van onze 

corporatiemedewerkers. Wij streven er naar om voor 2020 het leren te stimuleren en te faciliteren door 

gerichte workshops en activiteiten aan te bieden. En daar hoort de volgende passende doelstelling bij:  

 
Om die reden stellen wij voor om de doelstelling voor 2020 aan te passen naar :  
 
Het bevorderen dat medewerkers en corporaties zich permanent ontwikkelen.  
Wat leidt tot : 

 professionele lerende medewerkers die breed inzetbaar zijn en zelf hun loopbaan 
vormgeven;  

 professionele verantwoordelijke werkgevers, die medewerkers duurzaam inzetten en 
begeleiden. 

 

Onderstaand de projecten die we in 2020 oppakken zijn:  

 

In 2020 geen apart project. 

Look en feel en -website 

 

Toelichting 

Het project look en feel loopt goed. Zit in onze dagelijkse structuur, Is een continue proces 

geworden waarvan de basis op orde is. Nemen we in 2020 niet meer op als apart project.  

 

 

Project 1 

Werkprocessen en samenwerking 

 

Doelstelling 2020 

Op minimaal twee werkprocessen een afgestemde, vergelijkbare werkwijze bij minimaal 3 

woningcorporaties. Evaluatie van het online leerportaal. 

 

Toelichting  

We bouwen de synchronisatie van werkprocessen verder uit en pakken deze zo breed mogelijk op. 

We streven naar een gezamenlijke poule voor de salarisadministratie vanwege onderlinge 

vervangbaarheid en kwetsbaarheid. En het synchroniseren van onze wervings- en 

selectieprocedures. We maken gezamenlijke werkafspraken omtrent de ZuidwestsamenWerkt 

Academie en koppelen hieraan ontwikkelcredits.  
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Project 2 

Matchen van vraag en aanbod 

 

Doelstelling 2020 

In 2020 ontwikkelen we een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak.  

  

Toelichting 

We onderhouden het HR netwerk Zeeuwse Arbeidsmarkt. We zetten een aanpak voor de 

arbeidsmarktcommunicatie op en nemen daarbij ook de lopende activiteiten in de provincie Zeeland 

mee. Het werven van om jonge mensen wordt lastiger. Aan de hand van het huidige 

arbeidsmarktonderzoek van FLOW en het ROA rapport (Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt)  maken we inzichtelijk wat de problemen worden voor de korte en langere termijn. 

Ook interne mobiliteit/doorstroom laten zien en werken aan imago van corporaties als werkgever.  

Daarnaast streven we naar een nauwere samenwerking met de Hogeschool Zeeland en sluiten aan 

bij het HZ overleg  om onderwerpen te bespreken als stagiaires, trainees en gastlessen. We 

streven naar het aanbieden van meer stage plaatsen en leggen hiervoor contacten met ROC, 

Scalda en HZ. Platform HZ ‘on stage’ voor stageopdrachten. Tevens werken we de mogelijkheid uit 

voor één contactpersoon/ stagecoördinator  binnen Zuidwestsamen Werkt. We pakken gezamenlijk 

een traineeship op. En brengen talentenpool en kritische posities onder bij dit project. 

  

 

Project 3 

Duurzame inzetbaarheid 

 

Doelstelling 2020 

In 2020 zetten we in op een actievere rol van de leidinggevende bij duurzame inzetbaarheid. 

Medewerkers weten ons goed te vinden, we streven naar meer betrokkenheid van alle 

leidinggevenden; voor hun eigen duurzame inzetbaarheid, als ook in hun rol naar hun medewerkers 

toe.  

We vullen de agenda met activiteiten voor medewerkers én leidinggevenden. Ook het gezamenlijke 

OR-platform wordt door ZWSW  betrokken en geïnformeerd. Het accent ligt in 2020 óók op het 

daadwerkelijk eigen maken van nieuwe vaardigheden die duurzame inzetbaarheid bevorderen. 

Vaker projecten en successen delen met medewerkers  

   

Toelichting 

Onze doelen van 2019 zetten we voort, maar letten hierbij wel op een aantal belangrijke punten.  

We organiseren meer evenementen/workshops specifiek voor leidinggevenden. We faciliteren  

leidinggevenden om medewerkers actief te stimuleren in hun loopbaanontwikkeling. In het bijzonder 

aandacht voor de groep medewerkers die dreigen vast te lopen bij hun duurzame inzetbaarheid. 

We richten ons niet meer op ‘bewustwording’ maar meer op de noodzaak van de persoonlijke 

ontwikkeling. ‘Een leven lang leren’. De evenementen krijgen meer een leer- en actiegerichte vorm, 

en zijn gericht op specifieke thema’s en doelgroepen. Ze krijgen minder het karakter van inspiratie 

en bewustwording maar zijn meer toepassingsgericht voor een effectieve verbetering van de 

werkpraktijk. De uitvoering van de programmaonderdelen van het evenement worden bij voorkeur 

door corporatiemedewerkers en interne betrokkenen van ZWSW gegeven. We zetten in op het 

aanbieden van een gevarieerd aanbod. En vermijden te veel workshops over hetzelfde onderwerp. 

We richten ons meer op het binden van medewerkers. En delen daarom vaker projecten en 

successen met onze medewerkers Ook rouleren we in dit project met medewerkers van 

verschillende afdelingen uit de corporaties. Individueel aanbod houden we intact.  We betrekken bij 

dit project andere collega’s van alle deelnemende corporaties.  
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Aandachtspunt team ZWSW  

Het bestaan van Zuidwestsamen Werkt maakt het haalbaar om bovengenoemde projecten uit te 

voeren en ook dat nieuwe ideeën en processen voldoende aandacht krijgen. Zuidwestsamen Werkt 

draait voornamelijk op de inzet van HR-collega’s van de deelnemende corporaties. Zonder de bijdrage 

van deze HR-collega’s komen resultaten niet tot stand. Daarnaast is het belangrijk dat de HR-

collega’s continue aanhaken bij de ontwikkelingen binnen de branche, aanwezig zijn bij de periodieke 

HR-overleggen en hun bijdrage en input leveren in de diverse projecten. Het vraagt dus tijd en 

prioriteit van de HR-collega’s om Zuidwestsamen Werkt tot een succesvol project te laten slagen. 

In de stuurgroep hebben de corporaties eind 2018 toegezegd de inzet van één HRM-er voor 

gemiddeld 1,5 tot 2 dagen per maand te willen waarborgen en stimuleren. 

 

Zuidwestsamen Werkt bestaat uit een klein team en zijn daardoor ook bijzonder kwetsbaar. We 

constateren dat  er geen evenredige betrokkenheid en aanwezigheid van HRM collega’s van de 

verschillende corporaties is. We zien dat HR-collega’s worden opgeslokt door hun dagelijkse 

werkzaamheden en daardoor verwateren de goede bedoelingen. Het zijn geen taken die men er even 

snel bij doet. Het is duidelijk te zien dat juist bij corporaties waarvan de HR-collega’s actief 

deelnemen, de opkomst bij medewerkers hoog is. Vooral RWS partner in wonen, R&B wonen, 

Zeeuwland en Clavis scoren hoog.  Ter vergelijking verwijzen wij naar bijlage 1.  

  

Voorstel vanuit team ZWSW  

We willen onder de aandacht brengen hoe kwetsbaar dit kleine team is. En wijzigingen meteen ook 

een groot effect hebben op de continuering van dit project. Om die reden stellen we voor om ook 

andere corporatiemedewerkers te betrekken bij het project Duurzame inzetbaarheid. Groot voordeel is 

dat diverse medewerkers uit de corporaties ook voor nieuwe energie en nieuwe inzichten kunnen 

zorgen. Corporaties staan tenslotte voor een grote opgave de komende jaren. Namelijk hoe krijgen wij 

onze medewerkers in beweging om te werken aan een persoonlijke ontwikkeling en hoe zorgen wij 

dat capaciteiten blijven matchen met de functieprofielen. Een taak niet alleen voor Zuidwestsamen 

Werkt, maar ook voor de managers en leidinggevenden binnen corporaties.  

 

Hoe krijgen we medewerkers én leidinggevende in beweging om een stap te zetten? 

 Het management in beweging krijgen om medewerkers in beweging te krijgen; 

 Aandacht blijven geven aan loopbaanontwikkeling vanuit duurzame inzetbaarheid; 

 Verantwoordelijkheid bij de medewerker neerleggen (Wat wil jij? Wat is jouw rol? Wat ga je 

doen? Wanneer ga je dit doen?) en hier opvolging aan geven; 

 Ruimte geven om aan de loopbaanwensen invulling te geven;  

 Stimuleren deelname aan opleiding, trainingen en cursussen of projecten ‘gluren bij de buren’; 

 Loopbaanbudget onder de aandacht blijven houden, maar ook de mogelijkheden om deze te 

besteden aan opleiding, coaching of cursussen. 

 
Begroting en financiering 

De begroting van 2020 gaat uit van voortzetting van de activiteiten op vergelijkbare voet als in 2019. 

Verder wordt in 2020 gewerkt met een interne assistent én coördinator.  

 

De aanvraag van FLOW voor ESF-subsidie is onder voorwaarden goedgekeurd. En bestemd voor de 

cofinanciering van projecten om de duurzame inzetbaarheid van de corporatiemedewerkers te 

vergroten. De subsidie bestaat uit max € 10.000,- per regionaal samenwerkingsverband in de periode 

tot 1 juni 2021. En mag verdeeld worden over meerdere bijeenkomsten. Focus van de bijeenkomsten 

moet gericht zijn op gedragsverandering en gebaseerd op bewezen behoefte vanuit een specifieke 

doelgroep. Uitvoering van programmaonderdelen bij voorkeur door corporatiemedewerkers en interne 

betrokkenen bij het samenwerkingsverband; aanvragen met veel externe inzet worden niet 

gehonoreerd.  
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De website van Zuidwestsamen Werkt, het mailaccount en de instrumenten, zoals de loopbaanwijzer, 

APK-test en de site watdoejijmorgen.nl blijft FLOW ook faciliteren. Cofinanciering vanuit de 

aangesloten corporaties is van belang voor een regionale en duurzame samenwerking en 

commitment.  

 

De afgelopen twee jaar hebben de aangesloten corporaties bijgedragen aan de activiteiten. De 

deelnamefee is een bedrag waarbij 50% wordt verdeeld over de deelnemende corporaties en 50% 

wordt betaald naar rato van het aantal medewerkers op peildatum 1 januari. 

 

Voor 2020 bedraagt de totale investering vanuit de corporaties € 33.728. Door de fusie van RWS 

partner in wonen en R&B wonen gaan we van 9 naar 8 deelnemende corporaties. De helft van de 

totale investering, namelijk € 16.864,- wordt vanaf 2020 verdeeld onder 8 corporaties. Deze bijdrage 

wordt € 2.109,- per corporatie. De andere helft wordt verdeeld naar rato van het aantal medewerkers 

per 1 januari 2019. 
 

De corporatiebijdrage voor 2020 wordt:  

 

  

Aantal 
medewerkers 
op 1.1.2019 

50% Bijdrage 
o.b.v. aantal 
medewerkers 

50% Bijdrage 
gelijk deel 
(1/8) per woco 

Totaal te 
betalen per 
corporatie 

Zeeuwland 53                  1.809  2.108 3.917 

Clavis 20                     683  2.108 2.791 

Beveland Wonen 116                  3.960  2.108 6.068 

Stadlander 165                  5.633  2.108 7.741 

l'escaut woonservice  80                  2.731  2.108 4.839 

Woongoed Middelburg 48                  1.639  2.108 3.747 

WBV Arnemuiden 5                      171  2.108 2.279 

Woonstichting Hulst 7                      239  2.108 2.347 

 494  €            16.864  16.864                 33.728  
  



 

Evaluatie en Plan Zuidwestsamen Werkt 2020 definitief 9 

BIJLAGE 1 Deelname cijfers 2018 t.o.v. 2019 

 

 2018 

 

aantal  mensen 

dat deelneemt 

totaal 

deelnames 

medewerkers 

op 1.1.2018 

% unieke 

deelnemers % deelnames 

Zeeuwland 26 27 52 50% 52% 

Clavis 5 8 20 25% 40% 

RWS partner in wonen 21 21 75 28% 28% 

R&B Wonen 9 9 41 22% 22% 

Stadlander 10 10 162 6% 6% 

l'escaut woonservice  18 23 85 21% 27% 

Woongoed Middelburg 9 9 43 21% 21% 

WBV Arnemuiden 0 0 5 0% 0% 

Woonstichting Hulst 0 0 7 0% 0% 

 98 107 490 20% 22% 

 

 2019  

 

aantal  mensen 

dat deelneemt 

totaal 

deelnames 

aantal 

medewerkers 

op 1.1.2019 

% unieke 

deelnemers % deelnames 

Zeeuwland 25 34 53 47% 64% 

Clavis 11 20 20 55% 100% 

RWS partner in wonen 17 21 76 22% 28% 

R&B Wonen 22 27 40 55% 68% 

Stadlander 16 17 165 10% 10% 

l'escaut woonservice  9 16 80 11% 20% 

Woongoed Middelburg 19 21 48 40% 44% 

WBV Arnemuiden 0 0 5 0% 0% 

Woonstichting Hulst 0 0 7 0% 0% 

 119 156 494 24% 32% 
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BIJLAGE 2  Resultaten 2019 

 

KWANTITATIEVE KERNGEGEVENS Totaal   

Aantal gemelde vacatures / stages / werkervaringsplekken 17 

Aantal matches   2 

Aantal deelnemers aan kennis- en ontwikkelactiviteiten 119 

OVERIGE KERNGEGEVENS  Totaal  % dlnrs/ aantal in dienst 

Aantal aanvragen kopjes koffie / gluren bij de buren 17 3,4% 

Aantal matches kopjes koffie / kijkjes in de keuken  10 2,0% 

Aantal aanmeldingen voor nieuwsbrief 344 69,6% 

Aantal deelnemers aan Talent in actie 23 4,7% 

Aantal deelnemers aan Design Thinking 9 1,8% 

Aantal deelnemers aan Beren uit de weg 9 1,8% 

Aantal deelnemers aan Koerskaartspel 3 0,6% 

Aantal deelnemers aan Op zoek naar eigen geluk 18 3,6% 

Aantal deelnemers aan intervisie leidinggevenden 3 0,6% 

Aantal deelnemers aan event Patrick van Hees 50 10,1% 

Aantal deelnemers aan Slim werken 26 5,2% 

Aantal deelnemers aan CV van nu 5 1,0% 

Aantal deelnemers aan TED-presenteren 12 2,4% 

Totaal bijeenkomsten 156 32,0% 

AANTAL DEELNAMES PER WONINGCORPORATIE Totaal  
aantal mdw in 

dienst 

% dlnrs/ 
aantal in 

dienst 

Zeeuwland 20 53 38% 

Clavis 16 20 80% 

RWS partner in wonen 20 76 26% 

R&B wonen 25 40 63% 

Stadlander 15 165 9% 

l'escaut woonservice 10 80 13% 

Woongoed Middelburg 13 48 27% 

WBV Arnemuiden 0 5 0% 

Woonstichting Hulst 0 7 0% 

Totaal Zuidwestsamen Werkt  119 494          24%  
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 BIJLAGE 3   Begroting 2020:  
 

  

Kosteninschatting    (incl. BTW)   

Inschatting interne projectleider 48 weken, 8u/wk* 17.460 

Interne project assistent 48 weken 8u/w** 13.268 

Kosten ZWSW academie   3.000 

Kosten activiteiten geen uitgaven nog voldoende in kas 
ivm                                       
0  

Totaal kosteninschatting 2020 33.728 

  
Extra FLOW subsidie inkomsten t.z.t.   
Subsidie kosten projectleider  nog niet bekend  

Subsidie kosten activiteiten  nog niet bekend  

Eigen bijdrage uit loopbaanbudget medewerkers   PM   

  

  

 * kosteninschatting interne projectleider   
 Berekening o.b.v. max schaal J:    
 (Max €4572 x 12,96 + 32% werkgeverslasten) / 1720 uren per jaar = € 45,47 per 
uur.    
 € 45,47 x 8 uren per week x 48 weken = € 17.460 per jaar    
  

 ** kosteninschatting interne project assistent   
 Berekening o.b.v. max schaal G:    
 (Max €3474 x 12,96 + 32% werkgeverslasten) / 1720 uren per jaar = € 34,55 per 
uur.    
 € 34,55 x 8 uren per week x 48 weken = € 13.268 per jaar    

 

  

Aantal 
medewerkers 
op 1.1.2019 

50% Bijdrage 
o.b.v. aantal 
medewerkers 

50% Bijdrage 
gelijk deel 
(1/8) per woco 

Totaal te 
betalen per 
corporatie 

Zeeuwland 53                  1.809  2.108 3.917 

Clavis 20                     683  2.108 2.791 

Beveland Wonen 116                  3.960  2.108 6.068 

Stadlander 165                  5.633  2.108 7.741 

l'escaut woonservice  80                  2.731  2.108 4.839 

Woongoed Middelburg 48                  1.639  2.108 3.747 

WBV Arnemuiden 5                      171  2.108 2.279 

Woonstichting Hulst 7                      239  2.108 2.347 

 494  €            16.864  16.864                 33.728  
  


