
Vacature 
 

C14 is het samenwerkingsverband van woningcorporaties actief  

in het gebied in en rondom het gaswinningsgebied.  

Wij maken ons har(t)d voor de belangen van bewoners in Groningen. 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een 

bestuurssecretaris 

Het gaat om een aanstelling van twee jaar voor maximaal 1,5 dag / 12 uren per week. 
 
Wat vragen wij van je 
Als bestuurssecretaris adviseer en ondersteun je op efficiënte, effectieve en proactieve 
manier de voorzitters en de projectleiders van de werkgroepen C14 en Kr8. Je bent in de rol 
van adviseur aanwezig bij de vergaderingen en voorbereidingen van de bestuurlijke 
overleggen.  
 
De voorzitters van C14 en Kr8 zijn jouw direct leidinggevenden. 
 
Specifieke resultaatgebieden 
▪ Je bewaakt, rapporteert en adviseert de voorzitters over de realisatie van de 

voortgang/doelen. Je bent verantwoordelijk voor het proces en voor het tot stand komen 
ervan. 

▪ Je adviseert en ondersteunt de voorzitters bij de inhoudelijke voorbereiding, 
informatievoorziening en bewaking van de besluitvorming.  

▪ Je bereidt de vergaderingen voor, beheert de agenda en verzorgt de verslaglegging van 
de vergaderingen. 

▪ Je adviseert de verschillende projectleiders van de werkgroepen. 
▪ Je adviseert, bevordert en bewaakt good governance door het actueel houden van het 

statutair aansluitend bij wet- en regelgeving. 
▪ Tot slot zorg je voor de onderlinge consistentie en coherentie tussen de activiteiten van 

de werkgroepen en bestuursvergadering C14 en Kr8.  
 
Contacten  
Naast de contacten, zoals genoemd in het profiel, onderhoudt de secretaris contacten met 
de voorzitters en de projectleiders van de werkgroepen (in termen van advisering en 
accordering, informatie-uitwisseling en afstemming). 
 
Kennis 

• HBO+/WO werk- en denkniveau 

• relevante opleiding en (corporatie)werkervaring op bedrijfsjuridisch, bedrijfskundig 
gebied 

 
Kerncompententies 

• flexibel 

• omgevingsbewust 

• initiatiefrijk 

• resultaatgericht 
 
  



 
Functiespecifieke competenties 

• adviesvaardigheden 

• samenwerken 

• analytisch denkvermogen 

• kwaliteitsgericht 
 
Speciale eisen 
Zoals je zult begrijpen is geheimhouding een vereiste bij vertrouwelijke persoons- en 
bedrijfsgegevens en beleidsvoornemens. Integer handelen staat hoog in het vaandel. 
 
Heb je belangstelling? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sije Holwerda, voorzitter van C14 en 
directeur-bestuurder De Huismeesters. Hij is bereikbaar via telefoonnummer  
(050) 365 71 71 (algemeen nummer van De Huismeesters). Je brief met CV kun je tot en 
met maandag 18 februari 2019 mailen naar y.reijers@dehuismeesters.nl. 
 

 

  



Achtergrondinformatie C14 en Kr8 

In het Groninger aardbevingsgebied wonen ruim 120.000 huurders in ongeveer 64.000 

sociale huurwoningen van 14 woningcorporaties. Corporaties in de provincie Groningen 

staan samen sterk en steunen elkaar in de gezamenlijke aanpak van de gevolgen van 

aardbevingen. Hiervoor is een samenwerkingsverband C14 opgericht. 

 

‘Een veilig en leefbaar Groningen. Dat is wat ons bindt. Niemand kan dat individueel voor 

elkaar boksen en daarom is gezamenlijk optrekken essentieel.’ 

Kr8 en C14 zijn twee verschillende gremia; de onderlinge verbinding is cruciaal.  

 

C14 

De C14 is een bestuurlijke strategiegroep op veiligheid, met een goede balans tussen delen, 

werken en strategie. De C14 bestaat uit Woonstichting Wierden en Borgen, Woongroep 

Marenland, Lefier, Woonstichting Groninger Huis, Acantus, Nijestee, Christelijke 

Woningstichting Patrimonium, De Huismeesters, Woningstichting De Delthe, Woonzorg 

Nederland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonzorg Nederland, Woonborg en Wold en 

Waard.  

 

Deze corporaties nemen hun bestuurlijke verantwoordelijkheid door veilige woningen te 

realiseren voor hun huurders. De C14 heeft als uitgangspunt dat (gevolg)schade, versterken 

en waardevermindering  wordt betaald door de veroorzaker.  

 

 

Kr8 

K8 bestaat uit 8 corporaties in het kern aardbevingsgebied t.w. Acantus, Woningstichting De 

Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer 

Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland.   

 

Deze corporaties hebben op dit moment een forse opgave in het versterken, verduurzamen 

en verbeteren van het woningbezit. Samen maken zij bijvoorbeeld afspraken met NCG, 

gemeente etc. betreffende de versterkingsoperatie.  

 


