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VACATURE 
 

 

Beveland Wonen, Clavis, l’escaut woonservice, Stadlander, WBV Arnemuiden, Woongoed 

Middelburg, Woonstichting Hulst en Zeeuwland werken samen in Zuidwestsamen Werkt.                

Doel van Zuidwestsamen Werkt is ervoor te zorgen dat talenten optimaal benut worden en er voor de 

corporaties de juiste kennis en vaardigheden op het juiste moment beschikbaar zijn. Want één ding is 

zeker: de woningcorporaties blijven veranderen en daar moeten wij als corporaties iets mee.  

 

Vanwege andere werkzaamheden ziet Katja Snouwaert, onze huidige regiocoördinator en werkzaam 

bij Clavis, zich genoodzaakt om het stokje over te dragen. Daarom zijn we op zoek naar een:  

 

REGIOCOÖRDINATOR 
een motiverende, daadkrachtige kartrekker 

 

Wat ga je doen? 

Als regiocoördinator vervul je de rol van 'aanjager' binnen het team. Je monitort de voortgang en 

resultaten van de acties die op basis van het jaarplan zijn uitgezet. Je denkt mee met de leden van de 

werkgroep en het HR-overleg, doet verbetervoorstellen, je stimuleert en motiveert en stuurt aan op het 

behalen van gestelde doelen, kwaliteit, organisatie en kosten. Je zorgt ervoor dat begrotingen, 

plannen en verantwoordingsrapportages ten behoeve van de stuurgroep (die wordt gevormd door de 

directeuren van de aangesloten corporaties) en subsidieverstrekkers tijdig gereed zijn. Ten slotte ga je 

naar bijeenkomsten met andere regiocoördinatoren en haalt daar je voordelen. Je werkt nauw samen 

met onze projectassistent Annegien Schonis van Zeeuwland die jou en Zuidwestsamen Werkt 

administratief en organisatorisch ondersteunt.  

 

Wie ben je? 

 je hebt minimaal HBO werk en denkniveau 

 je hebt ervaring met projectmatig werken 

 je bent een verbinder, daadkrachtig en weet hoe je anderen kunt motiveren en stimuleren  

 je bent bereid om regelmatig deel te nemen aan landelijke overleggen 

 je bent ongeveer 8 uur per week beschikbaar  

 

Wat bieden wij je?  

Met de leden van de werkgroep en het HR-overleg ga je aan de slag om Zuidwestsamen Werkt verder 

vorm te geven en nog succesvoller te maken. Op die manier werk je niet alleen aan de duurzame 

inzetbaarheid van collega's in de regio maar ook aan je eigen duurzame inzetbaarheid. Het is een 

prachtige kans om jezelf te ontwikkelen. Vraag gerust aan Katja hoe zij de afgelopen jaren ervaren 

heeft. Op onze website www.zuidwestsamenwerkt.nl vind je onder het kopje 'ons team' haar 

contactgegevens. 

 

In de praktijk 

Je blijft in dienst bij je huidige werkgever. Deze ‘leent jou uit’ aan de projectorganisatie van 

Zuidwestsamen Werkt. Gemiddeld gaat het om maximaal 8 uur per week.  

 

Solliciteren of meer informatie 

Nieuwsgierig? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 april, een mail naar Saskia Koopman via 

info@zuidwestsamenwerkt.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op met Saskia of één van de andere 

teamleden. Op onze website www.zuidwestsamenwerkt.nl vind je onder het kopje 'ons team' de 

contactgegevens. Ook als je geen HR-achtergrond hebt of nog niet voldoet aan de genoemde 

wensen/eisen, nodigen we je van harte uit om te reageren! 
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