
 

 

Vacature 
Programmamanager 

Duurzaamheid 
   12-18 uur 

 

Samenwerken levert meer op. Dat staat ook bij jou hoog in het vaandel. Je zorgt voor gemotiveerde 
projectleiders, je ondersteunt hen, zorgt dat ze resultaten boeken en op schema blijven liggen. 
Daarmee waarborg je de kwaliteit en realiseer je samen met hen de vastgestelde 
duurzaamheidsdoelstelling van de deelnemende corporaties. Word jij hier warm van, dan ben jij de 
programmamanager die het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zoekt.  
 
Voor wie ga je werken 
De corporatiesector is voortdurend in beweging. Samenwerken als sector is nodig om op zowel 
gemeentelijk als op bestuurlijk niveau onze doelstellingen efficiënt en succesvol te realiseren. Het 
RWU (20 aangesloten corporaties in de provincie Utrecht) vormt hierin een belangrijke schakel.  
 
RWU Het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) is het samenwerkingsverband van 20 
woningcorporaties in 16 gemeenten in de Utrechtse regio (U16). De gezamenlijke corporaties 
verhuren in de Utrechtse regio bijna 115.000 woningen, waarvan ruim 95% in de sociale huursector. 
Dat is zo’n 30% van alle woningen in de Utrechtse regio. Binnen het RWU wisselen de aangesloten 
corporaties kennis en informatie uit, en werken zij samen op het gebied van onderzoek en monitoring, 
communicatie en public affairs, belangenbehartiging en waar mogelijk op het gebied van 
bedrijfsvoering en gezamenlijke inkoop. 
 
Wie ben jij en wat ga je doen 
Jij beweegt je makkelijk door de corporaties heen, bent zichtbaar en je vindt het fijn om met veel 
mensen in contact te staan. En dat komt goed uit, want de Programmamanager bouwt snel relaties op 
in alle lagen van RWU. Perfecte synergie creëren houdt in dat je goed rekening houdt met de 
verschillende behoeften binnen de verschillende corporaties. Creëren van draagvlak, adviseren van 
directies en het bewaken van het programmabudget met als doel het realiseren van overeengekomen 
duurzaamheidsdoelstellingen vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid. Kijk voor meer informatie op 
de website van de RWU. 
 
De RWU staat open voor kandidaten met een breed profiel, zolang de kennis van project- en 
programmamanagement maar top-notch is. Een achtergrond in consultancy of juist vanuit de 
volkshuisvesting is dus beide mogelijk. Ook nog goed om te weten is dat inhoudelijke kennis van de 
verschillende projecten niet nodig is, al is een sterke affiniteit met duurzaamheid of vastgoed handig. 
De ideale kandidaat vindt wel snel de samenhang tussen de verschillende projecten. Bovendien ben jij 
in staat om de projectleiders te motiveren om mijlpalen te formuleren en te behalen.  
 
Wat bieden wij 
Een werkweek van maximaal 18 uur, waarbij privé-werk balans een belangrijk item is. Hiertoe geven 
we je de verantwoordelijkheid om je werktijden zelf in te vullen. Groei en ontwikkeling zijn belangrijk. 
We stimuleren dit door te voorzien in een aantrekkelijk ontwikkelbudget.  
 
Jouw standplaats is, behalve natuurlijk de eigen thuislocatie, Portaal in Utrecht. We streven ernaar dat 
je in de toekomst als werklocatie gebruik gaat maken van verschillende deelnemende corporaties. 
Je krijgt een contract voor één jaar bij de RWU of een aanstelling in combinatie met je huidige 
corporatie, met de intentie om dit om te zetten naar een aanstelling voor onbepaalde tijd. Inschaling 
geschiedt op basis van opleiding en ervaring en maar je kunt rekenen op een salaris dat ligt tussen € 
4.141, - tot € 6.205, - bruto (op basis van 36 uur). Een zzp-overeenkomst behoort ook tot de 
mogelijkheden. 
 
Wil je meer weten  
Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Bineke Lagerweij, HR-adviseur van 
KLIMMR, team@klimmr.nl of 06-24795756. Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met 

Remco de Maaijer, directeur RWU en STUW, remco.d.maaijer@portaal.nl of 06-15000455. 
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Reageren  
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Dan willen we je graag leren kennen. Stuur je CV 
en korte motivatie uiterlijk 1 juli naar team@klimmr.nl. De eerste gesprekken staan gepland op 7 juli. 
Een potentieel beoordeling en CV check zijn onderdeel van de wervingsprocedure. 
 
De werving & selectieprocedure wordt verzorgd door KLIMMR, het samenwerkingsverband van 
21 corporaties in Midden-Nederland die zich richten op het delen van kennis, expertise en talenten 
van medewerkers in deze corporaties.   
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