
 

Interessant! Ik wil meer weten 
Kijk op MKW TRAINEEPROGRAMMA. Je vindt daar meer 
informatie en ervaringen van trainees die je voor gingen. Via de 
website kan je ook solliciteren. Heb je vragen, bel programma-
manager Iris Meertens: 06-13139744. Wij zijn benieuwd!  

VACATURE VACATURE 

TRAINEE BIJ… 

De Goede Woning en Openbaar Belang 

 

Ben jij klaar voor het meest originele traineeprogramma van heel Nederland? In dit traineeprogramma 
werk jij in anderhalf jaar bij twee werkgevers tegelijkertijd én is de directeur jouw directe collega en 
sparringpartner. 14 directeuren van woningcorporaties, verspreid over Nederland, niet al te groot en 
met veel invloed in hun lokale en regionale woningmarkt, zoeken 7 talentvolle trainees.  
 
Interessante opdrachten en een grote diversiteit aan taken liggen klaar, waar ze 
graag de frisse blik en enthousiaste inzet van jou, een millennial, op zien. Ze 
gunnen jou als trainee daarbij een uitgebreid en bewezen ontwikkelprogramma. 
Én, heel bijzonder, de directeuren van de corporaties stappen daar zelf ook in. 
Waarom? Omdat ze geloven dat generaties van elkaar kunnen leren, en samen 
in staat zijn vernieuwende impact te maken met als doel ‘zoveel mogelijk 
mensen met een fijn (t)huis in een leefbare buurt in een gezonde samenleving’.   
 
Openbaar Belang 
Sjoerd Quint, directeur-bestuurder Openbaar Belang: ‘Openbaar Belang is een 
Zwolse woningcorporatie met persoonlijke aandacht voor de huurders, oog voor 
elkaar en focus op samen. Met een gemotiveerd team van zo’n 30 collega’s 
zorgen we voor kwalitatieve en betaalbare woningen voor mensen met een 
lager inkomen. Daarbij ligt onze focus ook op duurzaamheid en  
leefbaarheid. Bij Openbaar Belang geloven wij in de kracht van gemengde  
complexen en buurten. Bewoners die een bijdrage kunnen leveren en bewoners die juist wat meer vragen, levert 
de magische mix op. Het zorgt voor balans in de wijk. Ons hoogste doel? Een zelfredzaam leven voor zoveel 
mogelijk mensen. Volgens ons begint dat met wonen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wonen bijdraagt aan 
een goed leven. Door onze kernwaarden Verschillig, Persoonlijk en Flexibel zijn wij hierbij van betekenis. Dat is wat 
van ons mag worden verwacht. Openbaar Belang heeft ruim 2800 kwalitatieve en betaalbare woningen, garages, 
bedrijfsruimtes, woonwagens, woonwagenstandplaatsen en speciale huisvesting voor studenten.’ 

 
 
De Goede Woning 
Erna Mobach, directeur-bestuurder De Goede Woning: ‘Maak jij het verschil 
voor onze huurders in Rijssen-Holten?’, ‘Wil jij echt iets betekenen voor 
mensen? En tegelijk je carrière een kickstart geven? Kom naar Rijssen-Holten 
en zorg samen met ons voor een fijne woonomgeving voor onze huurders.’ 
‘Dichtbij is de beste omschrijving die bij De Goede Woning past’, vertelt Erna. 
‘We zetten ons met 15 collega’s dagelijks in voor gewoon goed wonen. Dat 
betekent naast kwalitatief goede woningen en een fijne leefomgeving, veel 
aandacht voor onze huurders. Die aandacht zie je terug in onze werkwijze. Zo 
hebben we met iedereen die een woning bij ons gaat huren een persoonlijk 
gesprek. Daardoor kennen we bijna alle 1500 huurders bij naam. En jij straks 
ook! Nou ja, een deel ervan. Want als trainee leer je de hele organisatie 
kennen en ga je bijvoorbeeld mee tijdens inspecties van een woning, of zitten 
we samen om tafel met de huurdersraad.’ 
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Wat ga je bij Openbaar Belang doen? 
Je gaat aan de slag met verschillend beleidsvormende werkzaamheden. Bij Openbaar Belang kun je denken aan 
portefeuillestrategie toekomstvisie voor onze dienstverlening en het opstellen van mvo-beleid. En natuurlijk ben je 
actief in het dagelijkse reilen en zeilen, ga je een keer met de onderhoudsdienst mee, ga je in gesprek met 
huurders, draai je mee met de front office, bezoek je de wethouder samen met de directeur, en nog veel meer. 
Want in een kleine organisatie ben je breed inzetbaar en doe je het samen!  
Wil je meer weten? Bel dan even met Sjoerd Quint, 06-21286802. 

 
Wat ga je bij de Goede Woning doen? 
Erna: ‘We staan de komende jaren voor vijf belangrijke opdrachten. Als trainee werk je daar 1,5 jaar aan mee. Wij 
kunnen jouw frisse blik en kennis gebruiken bij drie projecten:  
- Het digitaliseren van het hele proces rondom verhuren, van toewijzing van 

een woning tot opzegging; 
- De vernieuwing van onze website (dat is hard nodig zoals je ziet); 
- Op een snelle en eenvoudige manier data omzetten in actuele informatie. 

Help jij ons mee de informatievoorziening bij De Goede Woning naar een 
hoger niveau te tillen? Zo krijgen we meer tijd en ruimte voor onze huurder. 

 
Samen met een hecht team 
Wij willen dagelijks het verschil maken voor mensen. Ook voor onze collega’s.  
Erna: ‘Je krijgt collega’s die van aanpakken houden en altijd bereid zijn om je te 
helpen. Tegelijk willen we zelf graag leren en staan we open voor nieuwe kennis 
en frisse ideeën. Ik kijk uit naar de start van het traineeship. Jij ook?  
Wil je meer weten? Bel dan even met Erna Mobach, 06-41218194. 

 
Wat bieden we jou? 

- € 2.781,- per maand voor twee keer een 18-urige werkweek; 
- Ruim twintig opleidingsdagen, deels samen met de directeuren; 
- Een boost in je professionele en persoonlijke ontwikkeling; 
- Kennis en kunde over hoe je vernieuwt en innoveert; 
- Mede-trainees waar je een bijzondere band mee ontwikkelt. 

 
Wie ben jij? 
- Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau; 
- Je hebt maximaal drie jaar werkervaring; 
- Je bent op zoek naar een uitdagende eerste óf tweede baan; 
- Je deinst niet terug voor complexe maatschappelijke en organisatie-

vraagstukken; 
- Je hebt een achtergrond in ICT, Vastgoed, Communicatie, Financiën, 

Geografie of meer aansluitend bij de kennisvelden die van belang zijn 
voor kleinere corporaties; 

- Je bent bereid flink te investeren in je persoonlijke en professionele 
 ontwikkeling; 
- Je bent niet bang voor verantwoordelijkheid; 
- Je hebt zin om je in te zetten voor goede huisvesting voor mensen 

met een klein inkomen. 
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