
 
 
 

Spreekt de bestuurlijke kant van maatschappelijk vastgoed je aan? 

Vind je het leuk om de RvC en het bestuur van een woningcorporatie te ondersteunen bij 

bestuurlijke vraagstukken? 

Zoek je een breed en gevarieerd takenpakket met een stevig inhoudelijk component? 

Wil je werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met een hoog werkgeluk? 

Wil je een switch maken in je huidige functie, meer uren gaan werken of wil je weer 

opnieuw aan de slag? 

 

Dan zou Sint Antonius van Padua wel eens de ideale werkplek voor je kunnen zijn. We zijn een 

organisatie met een informele werksfeer en ruim 25 betrokken collega’s. 

 

Om onze ambities te realiseren zijn we op zoek naar een 

 

Bestuurssecretaris (8-16 uur)  

 

Wat ga je doen? 

• Je verzorgt de procesmatige ondersteuning van de bestuurder en de RvC. Je zorgt ervoor dat het 

besluitvormingsproces zorgvuldig is en voldoet aan de governance.  

• Je realiseert de voorbereiding en verslaglegging van bijeenkomsten van de RvC en de bestuurder 

en zorgt ervoor dat deze op de juiste momenten met de juiste stukken plaatsvinden. 

• Je blijft continu op de hoogte van de afspraken binnen de corporatiesector en wet- en 

regelgeving. Je analyseert de impact voor de organisatie en komt met adviezen. 

• Je bewaakt de verbinding tussen strategie en beleid. Je toetst of de besluiten passen binnen de 

kaders van het ondernemingsplan. 

• Tot slot bewaak je de governance principes. Wanneer nodig maak je hiervoor verbetervoorstellen 

en houd je ze actueel. 

 

Wat breng je daarvoor mee? 

• Je bent een analytisch sterke professional en goede organisatorische vaardigheden. 

• Je werkt natuurlijk zorgvuldig en op verantwoordelijke wijze.  

• Integriteit is één van jouw grootste kwaliteiten. 

• Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau.  

• Je hebt bij voorkeur werkervaring met bestuurlijke besluitvorming en de procesmatige 

ondersteuning van een RvC en bestuur.  

• Communiceren doe je goed, zowel mondeling als schriftelijk.  

 

Denk je in potentie over bovenstaande kwaliteiten te beschikken en wil je ze ontwikkelen? Dan 

nodigen we je ook van harte uit om te reageren. Wij faciliteren jouw ontwikkeling. 

 

  



 
 
 
Wat krijg je daarvoor terug? 

• Een zeer afwisselende functie bij een organisatie met betrokken collega’s. 

• Een leuke en afwisselende functie. 

• Een bruto maandsalaris van maximaal € 5.235,- (afhankelijk van opleiding en werkervaring) op 

basis van 36 uur per week, schaal J in de CAO Woondiensten. 

• 8% vakantietoeslag. 

• 189,8 uur verlof, opgebouwd uit 144 uur wettelijk en 45,8 uur bovenwettelijk verlof op basis van 

36 uur per week. 

• Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Het volgen van de leergang 

Bestuurssecretaris behoort tot de mogelijkheden. 

• Secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten. 

• Laptop en mobiele telefoon van de zaak. 

• Mogelijkheden tot hybride werken. 

 

Over Sint Antonius van Padua 

Woningstichting Sint Antonius van Padua zorgt voor betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 

2000 huishoudens in Noordwijkerhout en De Zilk. Hierbij staat de klant voorop. We willen de klant in 

iedere levensfase passende en betaalbare huisvesting bieden. Samen met ruim 25 collega’s geven we 

hier dagelijks met veel plezier invulling aan. We zijn trots om al jaren tot één van de best presterende 

corporaties in de sector te behoren, samen met een hoge score op Werkgeluk en 

Medewerkerstevredenheid.  

 

Hoe kun je reageren? 

Wil je meer weten over de inhoud van deze functie en onze organisatie? De werving & 

selectieprocedure wordt verzorgd door Steiger B. Je kunt je vragen stellen via Yvonne Koning op 

yvonne@steigerb.nl of via 06-11407995. Tegelijk met de externe procedure loopt de interne 

procedure (bij gebleken geschiktheid van een interne kandidaat geniet deze de voorkeur). 

 

Direct reageren?  Jouw motivatiebrief met cv ontvangen wij graag z.s.m. via het online 

sollicitatieformulier op de website van www.steigerb.nl. Je kunt reageren t/m dinsdag 28 juni a.s. De 

sollicitatiegesprekken bij de woningcorporatie vinden plaats in juli.  

 

Het opvragen van een VOG is standaard onderdeel van de procedure en een assessment kan 

onderdeel uitmaken van de procedure. 
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