
 
 
 
 
Woningstichting Weststellingwerf is een eerlijke, nuchtere en laagdrempelige woningcorporatie.  
Wij verhuren en onderhouden ongeveer 2650 sociale huurwoningen in de plattelandsgemeente 
Weststellingwerf. Dat doen we met ons team van 37 medewerkers (32 fte).  
 
We zorgen dat er genoeg betaalbare en goede sociale huurwoningen zijn in de gemeente 
Weststellingwerf. Nu en in de toekomst. Voor onze afdeling Vastgoed betekent dit dat we de komende 
tijd elk jaar meerdere woningen slopen en 25 woningen nieuw bouwen. Tegelijk gaan we ieder jaar ook 
75 woningen renoveren en verduurzamen. Een prachtige, flinke en ingewikkelde klus.  
Daarvoor zoeken wij een 
 

Regisseur herstructurering en verduurzaming 
36 uur per week 

 
Jouw baan in het kort: 
Je regisseert projecten op het gebied van herstructurering, nieuwbouw en woningverbetering.  
Vanaf de initiatieffase t/m de projectevaluatie.  
Je werkt onder leiding van het hoofd van de afdeling Vastgoed Beheer en ontwikkeling. 
 

 Je doet (haalbaarheids-)onderzoek, weegt alternatieven tegen elkaar af en stelt 
investeringsvoorstellen op; 

 Je initieert en bewaakt trajecten van vergunningverkrijging; 
 Je doet op tijd flora- en fauna-onderzoek en op basis van de uitkomst daarvan neem je maatregelen; 
 Je vraagt subsidie aan en zorgt voor verantwoording en evaluatie hiervan; 
 Je werkt volgens de aanbestedingsregels en je zorgt voor een goede projectadministratie;  
 Je bewaakt dat er volgens planning, binnen het budget en volgens Arboregelgeving en 

kwaliteitsnormen gewerkt wordt;  
 Je bent voor de projecten de verbindende schakel tussen de verschillende betrokken externe 

partijen, de huurders en je collega’s;  
 Je zorgt proactief voor een zorgvuldige interne- en externe informatievoorziening (incl. 

managementinformatie); 
 Je herkent direct onduidelijkheden bij huurders, bij je collega’s of bij andere partijen. Je zorgt ervoor 

dat de informatiestroom snel weer soepel en transparant verloopt; 
 Je zorgt voor projectevaluaties en financiële verantwoordingen. 

 

Dit heb je nodig: 
 Minimaal HBO (bouwkunde), aangevuld met relevante werkervaring; 
 Kennis van - en affiniteit met - verduurzamingtechnieken is een must;  
 Goed cijfermatig inzicht en analytisch denkvermogen; 
 Jij beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden; 
 Je hebt ervaring met projectmatig werken. 

 
Dit krijg je van ons:  

 Een aanvangssalaris in schaal J van de CAO-Woondiensten; 
 Opname in pensioenregeling; 
 Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer; 
 Overige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. een individueel ontwikkelingsbudget; 
 De mogelijkheid om (deels) thuis te werken (met thuiswerkvergoeding); 
 Een jaarcontract, met de intentie om dit daarna om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. 
 

Interesse? 
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met Adri Bakker, hoofd 
Vastgoed Beheer en ontwikkeling, tel. 0561-613815.  
Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Stuur daarvoor een e-mail naar abakker@wstweststellingwerf.nl. 
We zien jouw sollicitatie (met CV) graag uiterlijk 29 maart 2021 tegemoet. Om alvast rekening mee te 
houden: de kennismakingsgesprekken zijn op 7 en 8 april. 

mailto:abakker@wstweststellingwerf.nl


 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.  


