
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als regisseur klantprocessen stuur je de primaire processen: het 1ste klantcontact, verhuur van vrijkomende 
woningen/garages en huurincasso aan. Hierin geef je richting aan het verbeteren en ontwikkelen van de 
dienstverlening. De klant staat hierin voorop, we meten om te weten om te kunnen verbeteren.  
Daarnaast adviseer je over de jaarplandoelen en begroting aan de manager Tevreden Klant.  
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de in het jaarplan en begroting gemaakte afspraken.   
 
Je schakelt tussen inhoud en proces tussen hoofdlijnen en details. Je vertelt het “grote” en het “kleine” verhaal.  
 
Krijg jij energie van sturing geven aan uitstekende dienstverlening, soepele processen en met als uitkomst 
tevreden klanten?  
 
 

 

Ben jij een jij een resultaatgerichte stuurman of vrouw die ons team 

Tevreden Klant komt versterken? 

Woongoed Middelburg is een organisatie met een duidelijk maatschappelijk doel. We verhuren in Middelburg 
ruim 6.300 woningen aan mensen met veelal een kleine portemonnee. We bouwen de komende jaren ruim  
400 nieuwe woningen, we verduurzamen woningen naar gemiddeld label A en transformeren de woningvoorraad 
onder andere door verkoop. 
 
Ons kantoor staat midden in Middelburg, op slechts 5 minuten loopafstand van zowel het stadcentrum als het 
treinstation.  
Woongoed is een financieel gezonde organisatie, met een open bedrijfscultuur. We werken met zo’n 60 
professionele collega’s. Mannen, vrouwen, net afgestudeerden en collega’s met ruime werkervaring.  
Dit doen we in vijf teams, met korte communicatielijnen, binnen één open kantoorruimte.  
 
Woongoed is druk bezig met digitaliseren. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de technische 
innovaties die er op jouw vakgebied spelen. Voor de regisseur klantprocessen betekent dit dat we werken met 
een integraal klantbeeld, de processen steeds meer digitaliseren en werken aan klantsegmentering. Hieraan 
lever je een bijdrage. Iedereen binnen Woongoed heeft een telefoon en laptop om tijd- en plaats onafhankelijk te 
werken. 
 
 
 

 
“Een goede werkgever, die 

ontwikkeling bevordert. Een bedrijf 

waar een fijne werksfeer hangt.'' 

 

“Een leuke dynamische club, waar 

je veel verantwoordelijkheid krijgt 

en waar initiatief nemen wordt 

gewaardeerd.” 

Vacature regisseur klantprocessen 



Stuur jouw motivatiebrief en CV vóór 20 juni 2022 aan: 
Woongoed Middelburg t.a.v. Tessa Quite P&O via mail naar tquite@woongoed.nl 
 
Goed om te weten is dat de eerste gesprekken plaatsvinden op vrijdag 24 of dinsdag 28 juni. 
 
 
Deze vacature is open gesteld voor medewerkers van Woongoed Middelburg en collega’s van de woningcorporaties uit het 
samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt.  
Bij gebleken geschiktheid krijgen medewerkers van Woongoed en/of collega’s uit het samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt 
voorrang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je krijgt energie van sturing geven aan uitstekende dienstverlening, soepele processen en met als uitkomst 
tevreden klanten.  
 
De volgende eigenschappen zijn van belang om succesvol te zijn in deze functie. 

• Je bent een verbinder en communicatief sterk op diverse niveaus; 

• Je bent resultaat- en klantgericht; 

• Je houdt van aanpakken, schakelt en denkt snel en hebt snel door “wat nodig is”; 

• Je hebt een hart voor huurders; 

• Je bent een motivator. 
 
Daarnaast heb je: 

• Hbo-niveau, bij voorkeur met relevante werkervaring; 

• Kennis/ ervaring met de uitvoering van klantprocessen (woningtoewijzing, verhuur, huurincasso en 
klantinformatie); 

• Specifieke en zeer brede kennis op het domein waarop je sturing geeft; 

• Kennis/ ervaring gericht op proces- en projectsturing; 

• Oriëntatie op resultaat- en procesoptimalisatie en kennis/ ervaring met het gedachtegoed en de 
uitwerking van LEAN en ESSA. 

 
 

Wij bieden je:  

Wij zijn op zoek naar een regisseur klantprocessen voor 36 uur per week.  
 
Woongoed heeft prima secundaire voorwaarden, waaronder: 

• 24 vakantiedagen (op voltijd basis);  

• Vakantietoeslag;  

• Eindejaarsgratificatie; 

• Goede pensioenregeling; 

• Reiskosten-/ thuiswerkvergoeding; 

• Persoonlijk ontwikkelingsbudget;  

• Een PC privé en fietsenplanregeling en cafetariaregeling. (de regeling biedt flexibiliteit om 
arbeidsvoorwaarden met elkaar uit te wisselen);  

• Een telefoon en een laptop om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken; 

• Er zijn mogelijkheden om een deel van de uren thuis te werken. 
 

We starten met een aanstelling voor een jaar. Je krijgt bij Woongoed een salaris afhankelijk van leeftijd, 
opleiding en ervaring welke past binnen de cao woondiensten.  
  
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.  
Als toekomstig nieuwe medewerker van Woongoed Middelburg ben je verplicht om een actuele Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) in originele versie te overleggen. 
 
 Ben jij de nieuwe regisseur klantprocessen?  

Met de volgende eigenschappen pas je perfect in deze functie: 

Wij bieden je 


