
      

Vacature medewerker processen 
(24 uur per week, schaal H) 
 
Heb jij een heldere kijk op procesgericht werken, informatievoorziening en kennisdeling? En kun je 
ons daarmee efficiënter, effectiever en klantgerichter laten werken? Dan is deze nieuwe functie vast 
iets voor jou! Je krijgt een belangrijke rol in de verdere procesoptimalisatie en professionalisering van 
Zeeuwland. En niet te vergeten: lekker veel regelruimte en eigen inbreng. 

Als medewerker processen maak je onderdeel uit van de afdeling directie & staf. Je werkt nauw 
samen met de proceseigenaren, de (proces)teams en de concerncontroller. 

Wat ga je doen? 
Procesgericht werken is in ontwikkeling bij de Zeeuwland. Jouw hoofddoel is om er een succes van te 
maken. Het resultaat is dat onze huurders efficiënt en effectief geholpen worden en tevreden zijn over 
onze dienstverlening en we tegelijkertijd ook voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals de 
AVG. 
Als medewerker processen ben jij de ambassadeur van het procesgericht werken in de organisatie. 
Niet alleen het in kaart brengen en verbeteren van processen, maar ook het meenemen van collega’s 
is een belangrijk deel van jouw werk. Je helpt de proceseigenaren en de procesteams om inzicht te 
krijgen, om verbeteringen te zien en die ook door te voeren. Je legt ook procesinzichten vast in 
beschrijvingen in het daarvoor bedoelde systeem. 
Sommige procesteams zijn verder en zelfstandiger dan andere. Daarom vraagt de ene 
procesverbetering slechts een bijstelling en is de andere een project op zich. Je maakt ook 
procestekeningen, coördineert dat er werkinstructies worden gemaakt en denkt mee met de 
procesteams over de (K)PI’s. Je brengt samen met anderen de knelpunten, risico’s en 
beheersmaatregelen in kaart. 

Om een proces te optimaliseren, moet je hem doorgronden. Daarvoor stel je ook kritische vragen op 
verschillende afdelingen. Is dit een logische stap? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Zo geef je gevraagd 
en ongevraagd advies en help jij de organisatie bij de implementatie van je advies. Tot slot ben je 
aanspreekpunt voor de proceseigenaren. 

Wat breng je mee? 
Je bent een proactieve en klantgerichte collega die anderen kan enthousiasmeren. Je weet alles van 
klant- en bedrijfsprocessen en je vindt het leuk om deze samen met collega’s te doorgronden, vast te 
leggen in schema’s en voortdurend te optimaliseren. Je staat stevig in je schoenen, communiceert 
helder en schakelt makkelijk in stijlen. Ook maak je eenvoudig de vertaling van strategie naar operatie; 
je kunt uitleggen waarom een proces er toe doet 
 
Wat vragen we van je? 

• Je hebt hbo- werk en denkniveau. 

• Je hebt een flinke dosis humor. 

• Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen. Je kunt goed optreden in projectverbanden en 
overlegsituaties en goed omgaan met spanningen tussen wet- en regelgeving en het belang van 
onze huurders. 

• Je vindt het leuk om structuur aan te brengen en nauwkeurig te werken. 

• Het is fijn als je ervaring hebt met lean methodieken, of je bent bereid bent om deze te leren. 

 

 

 



      
 

Informatie en solliciteren 
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met José van de Corput 
(jose.vandecorput@zeeuwland.nl of 06-12156990). Wil je meer informatie over de 
sollicitatieprocedure, of wil je solliciteren? Dan kun je contact opnemen met Kyra Verstijnen 
(kyra.verstijnen@zeeuwland.nl of 06-10686430). 

De vacature staat t/m 3 november open voor medewerkers van Zeeuwland en de deelnemende 
corporaties van Zuidwestsamen Werkt. We hebben tijd gereserveerd voor gesprekken met kandidaten  
op 5 november in de ochtend. 
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