
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als projectleider bij Woongoed ben je verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en realiseren van 
onze sloop-, nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten. In overleg met de medewerker strategie voer je 
haalbaarheidsonderzoeken uit. Je coördineert het ontwerp, de bouwvoorbereiding, de uitvoering, de 
nazorg en de overdracht naar beheer.  

Je bent in staat om zelfstandig projecten uit te voeren en intensief samen te werken met collega’s en 
samenwerkingspartners. Je bent het aanspreekpunt voor architecten, adviseurs en aannemers en 
verantwoordelijk voor het opstellen van besluitvormingsdocumenten. Je hebt oog voor projectrisico’s en 
weet deze te beheersen. Je hebt het belanghoudersmanagement goed op orde en weet zowel in- als 
extern een goede afweging van belangen te maken en pro-actief te handelen. 

Bij Woongoed werk je in een hecht en enthousiast team, dat volledig gericht is op het realiseren van het 
investeringsprogramma. Het team bestaat uit 4 collega projectleiders, drie medewerkers participatie en 
twee toezichthouders. De sfeer is informeel en we vinden een goede balans tussen werk en privé heel 
belangrijk. Je draagt de kernwaarden van Woongoed ‘samen’, ‘dichtbij’ en ‘zekerheid bieden’ uit. 

 

Vacature projectleider  

 

Vacature projectleider (nieuwbouw/renovatie) 
(32-36 uur)  
 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 hebben een 
omvangrijk onderhouds- en investeringsprogramma. We ontwikkelen jaarlijks 100 nieuwe woningen. We 
investeren volop in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en zijn op weg naar gemiddeld 
label A in 2025 en 25% gasloos in 2030.  
 
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 drie teams, met korte communicatielijnen. Ons kantoor staat midden in Middelburg, op 
slechts 5 minuten loopafstand van zowel het stadcentrum als het treinstation.  
 
Woongoed is druk bezig met digitaliseren van alle vastgoedinformatie. We vinden het belangrijk om aan te 
sluiten bij de actualiteiten en innovaties die er op jouw vakgebied spelen. Je krijgt alle mogelijkheden om je 
hierin te ontwikkelen. Er is volop ruimte om thuis te werken. 
 

 
“Een goede werkgever, waar 

een prettige werksfeer hangt en 

ontwikkeling bevorderd wordt.” 

 

“Een leuke dynamische club, waar 

je veel verantwoordelijkheid krijgt 

en we initiatief nemen 

waarderen.” 



 

 

Heb jij  

En ben jij   

• nuchter, daadkrachtig, analytisch en besluitvaardig; 

• iemand die planmatig werkt, doelen en prioriteiten bepaalt en duidelijk maakt wat van de leden van 
een projectgroep wordt verwacht; 

• creatief: met een vernieuwende blik op o.a. duurzaam bouwen; 

• samenwerkend: gericht op het delen van informatie, zodat anderen hun doelen kunnen bereiken; 

• communicatief sterk: zowel mondeling als schriftelijk; 

• bereid tegen vergoeding van een toeslag periodiek in het weekend en de avonden bereikbaar te 
zijn? 

 

Dan zoeken wij jou!  

Wij bieden je 

 Een uitdagende baan voor 32-36 uur per week waarin je jezelf kunt ontwikkelen binnen een enthousiast en 
gedreven team.  
 
Woongoed heeft prima secundaire voorwaarden, waaronder: 

• 24 vakantiedagen (op voltijd basis); 

• Vakantietoeslag; 

• Eindejaarsgratificatie; 

• Goede pensioenregeling; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Thuiswerkvergoeding; 

• Persoonlijk ontwikkelingsbudget; 

• Een PC privé- en fietsenplanregeling; 

• Cafetaria-regeling, die je als werknemer flexibiliteit biedt om bepaalde arbeidsvoorwaarden met 
elkaar uit te wisselen. 

 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.woongoed.nl. Naast prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden, biedt Woongoed een salaris – afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring vanaf € 
4.367,- tot maximaal € 5.903,- bruto per maand (schaal K, op voltijdbasis, 36 uur), volgens de cao 
Woondiensten.  
 

Ben je enthousiast geworden? 

Mooi! Stuur dan jouw motivatiebrief en CV aan Woongoed Middelburg t.a.v. Kyra Verstijnen via mail naar 
hrm@woongoed.nl. Je krijgt binnen vijf werkdagen te horen of je wordt uitgenodigd voor een eerste 
kennismaking. Zijn we allebei enthousiast? Dan volgt er een tweede gesprek. Na afloop van dit gesprek 
hoor je zo snel mogelijk of je mag starten en bieden we je een ontwikkelassessment en werkplek aan!  
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wim Vlierhuis, Manager team Goede 
Woning en Projecten via telefoon 06-51525233. 
 
 
 
 
Deze vacature is open gesteld voor medewerkers van Woongoed Middelburg en collega’s van de woningcorporaties uit het 
samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt.  
 

• ervaring in een vergelijkbare functie; 
• een relevante opleiding op minimaal HBO+ niveau; 
• specifieke kennis van ontwerpen, bouwkunde, installatietechniek, onderhoudsprocessen en 

relevante wet- en regelgeving; 
• affiniteit met o.a. BENG, NoM, verduurzaming, verschillende contractvormen (bouwteam, turn 

key, design and build) en inkoop van standaard woningbouwproducten; 
• begrip voor de gevoelens en wensen van onze bewoners en andere belanghouders? 

 


