We zoeken nieuwe leden in de
stuurgroep!

Samenwerk@Corporatie is een regionaal samenwerkingsverband van corporaties in
Overijssel en Gelderland. Het doel is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te
vergroten en de onderlinge (kennis)uitwisseling te bevorderen.
Rol van de stuurgroep
Het samenwerkingsverband wordt geleid door de stuurgroep. De stuurgroep leidt het
samenwerkingsverband en bestaat uit 4 á 5 leden. De stuurgroep zet de grote lijnen uit en
coördineert de initiatieven in de regio. De activiteiten van Samenwerk@Corporatie worden
geïnitieerd en opgepakt door initiatiefgroepen. De secretariële ondersteuning van de
stuurgroep is ondergebracht bij een van de deelnemende corporaties.
De samenstelling van de stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit 4 tot 5 leden vanuit de achterbannen van de corporaties. Met
ingang van 1 januari 2018 rouleert de stuurgroep. Elk half jaar is er ruimte voor een nieuw
lid en verlaat een oud lid de stuurgroep. Hiermee vergroten we de invloed en betrokkenheid
van alle deelnemende corporaties.
Wat ga jij doen?
Samen met de andere leden van de stuurgroep ligt de focus op mobiliteit van medewerkers.
Je draagt bij aan het versterken van de onderlinge samenwerking tussen corporaties. Je
denkt mee en werkt actief aan activiteiten die betrokkenheid en vernieuwing creëren in dit
kader. Je bent ambassadeur van Samenwerk@Corporatie. Je neemt strategische beslissingen
om de doelstellingen van het samenwerkingsverband te halen. Je bent de link naar de
stuurgroep vanuit een van de initiatiefgroepen:
- Workshops en events
- Communicatie
- Matchen (kansenportaal, matchmaker)
- Intersectoraal (in verbinding met de andere sectoren)
Wat zijn je verantwoordelijkheden?
- Verantwoordelijk voor het behalen van de doelstelling en resultaten zoals benoemd in
het projectplan.
- Zorgdragen voor een goedlopend samenwerkingsverband en de directe aansturing
van de projectondersteuning.
- Vertegenwoordigen van het samenwerkingsverband in overlegvormen.
- Ambassadeur en promotor van het samenwerkingsverband binnen en buiten de eigen
organisatie.
- Verantwoordelijk voor het aansturen en aanjagen van een initiatiefgroep.
- Roulerend voorzitterschap van de stuurgroep.
Wat breng je mee?
- HBO werk- en denkniveau.
- Grote affiniteit met duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en werken aan de toekomst.
- Een netwerker, een teamspeler in de stuurgroep, die verbanden kan leggen tussen de
praktijk en de visie van dit samenwerkingsverband.

-

Een grote zelfstandigheid, innovatief- en ondernemend vermogen om voor en door
de leden activiteiten te initiëren en te laten organiseren.
Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Actief werkzaam in één van de aangesloten corporaties van Samenwerk@Corporatie.
Bereid om de doelen van het samenwerkingsverband binnen gedurende 2 jaar actief
uit te dragen.

Wat krijg je?
Ervaring in een bestuurlijke rol, een vergroting van je netwerk, de kans om je expertise in te
zetten voor de regio Overijssel en Gelderland een kijkje in de keuken van andere corporaties.
En samenwerken met een heel enthousiast team. Er staat geen financiële vergoeding
tegenover, we hebben met z’n allen in het projectplan afgesproken dat we met elkaar een
bijdrage leveren aan Samenwerk@Corporatie.
Hoe reageer je?
Enthousiast? Stuur dan een motivatie en c.v. naar info@samenwerkcorporatie.nl.
Voor meer informatie kun je een van de volgende stuurgroepleden bellen:
Anita Deurloo: 06-51567741
Marlies Oppers: 06-20703698
En kijk ook even op de website: www.samenwerkcorporatie.nl

