
 

 
KLIMMR zoekt een Projectleider Arbeidsmarkt 
 
Van gesprekken met bestuurders over de arbeidsmarktpositie van corporaties tot het aanbieden van mooie 
stageplekken aan scholieren. Als Projectleider Arbeidsmarkt ben jij in de lead. Met een heldere en 
professionele aanpak ga jij voor ons aan de slag!  
 
Wat is typisch KLIMMR? 
KLIMMR is een netwerkorganisatie van en voor 19 aangesloten woningcorporaties in Midden-Nederland. 
Ons doel: zorgen dat de medewerkers van de aangesloten woningcorporaties hun werk goed, vitaal en 
gemotiveerd (blijven) doen. Dat doen we onder meer door medewerkers met gelijke functies bij elkaar te 
brengen en inspirerende en vakinhoudelijke on- en offline events aan te bieden. Maar ook door binnen en 
buiten de sector stages te organiseren. Daarnaast zet KLIMMR zich in om onder andere scholieren en 
jongeren, enthousiast te maken voor het mooie en veelzijdige werken bij een woningcorporatie. Want mooi 
en divers ís het. Vraag dat maar aan de ruim 1.300 medewerkers van woningcorporaties waarvoor KLIMMR 
zich inzet.  
 
Waar doen woningcorporaties het voor? 
Woningcorporaties voorzien in de eerste levensbehoefte van mensen: een veilige en prettige woning en 
woonomgeving. Dat is een belangrijke en grote opgave, juist in een tijd met grote woningtekorten en 
stijgende energieprijzen. We verduurzamen daarom zo veel als mogelijk en investeren in een digitale 
omgeving waar huurders de woningcorporaties makkelijk bereiken. De uitdagingen waar woningcorporaties 
dagelijks mee bezig zijn vragen om innovatiekracht, nieuwe denkwijzen en creativiteit. Eigenschappen die 
we herkennen in een jonge generatie die de arbeidsmarkt op komt. Maar die jonge generatie weet niet altijd 
hoe interessant de corporatiebranche is om bij te werken. Dat gaan we veranderen en daar hebben we jou 
voor nodig.  
 
Jongen mensen inspireren, uitnodigen en werk bieden 
Met jouw enthousiasme en energie zet jij je in vanuit KLIMMR. Hoe? Door te verbinden en matchen. Denk 
aan presentaties geven op scholen, stageplekken organiseren bij woningcorporaties. Op deuren te kloppen 
bij middelbare en hogescholen en je netwerk in te zetten om zichtbaar te maken hoe interessant en gaaf 
het werken bij een woningcorporatie is. Dit doe je vanuit verschillende rollen: netwerkbegeleider, 
communicatieadviseur en projectleider. Allemaal met als doel woningcorporaties te versterken door de 
kracht en inspiratie van jonge mensen.  
 
Fijn dat je er bent, projectleider! 
Contacten leggen en mensen winnen voor je ideeën? Het is je op het lijf geschreven. Je bent ondernemend 
én tactisch sterk: dáár wil je heen – en het lukt je nog ook. Verder: 
 werk en denk je op minimaal hbo-niveau; 
 weet je de wegen te bewandelen in het onderwijsveld en scholen, jongerennetwerken te benaderen; 
 ben je zowel met de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid bekend – en misschien die voor 

woningcorporaties in het bijzonder; 
 ben je 8 -12 uur per week beschikbaar. 
 
Opdracht 
Het doel is meer jonge mensen in te laten instromen als medewerker bij een aangesloten KLIMMR-
woningcorporatie. Dit doe je door signalen op te pikken uit de corporatiesector en de vraag van de 
corporaties helder te krijgen. Dit vertaal je naar nieuwe producten, programma’s en goede vormen van 
arbeidsinzet (stages, traineeships etc.). Hiervoor werk je onder andere samen met HR-adviseurs en 
managers van die woningcorporaties.  
 
Concreet ga je: 
 Een projectplan opstellen en zorgen voor coördinatie van de projectgroep op structuur, voortgang en 

verantwoording van het project; 
 Begeleiden van het opzetten van een marketingstrategie en zorgen voor communicatieplan en 

communicatiemiddelen; 



 

 Een netwerk opzetten en onderhouden met scholen, opleiders, (oud-)stagiaires en jongeren; 
 Verbinden met op managers en HR-niveau; 
 Met partijen afspraken maken voor structurele samenwerking tussen scholen en corporaties; 
 Formeren en aansturen van (tijdelijke) teams om je plannen uit te voeren. 
 
Jouw contract en beloning 
Je kunt aan de slag als zowel ZZP’er of in dienst bij een woningcorporaties. Werk je al bij een aangesloten 
woningcorporatie en ben je 8-12 uur per week beschikbaar? Dan gaan we met elkaar in gesprek hoe dit 
binnen jouw arbeidsovereenkomst ingevuld kan worden. De beloning is passend en mede afhankelijk van 
de wijze waarop we onze samenwerking contractueel contract vorm kunnen geven.    
 
Uitdaging gevonden! 
Als Projectleider Arbeidsmarkt is jouw uitdaging en ambitie om scholieren en jongeren te enthousiasmeren 
voor de mooie corporatiebranche. Dus sta jij voor de mooie kansen binnen de corporatiebranche en weet je 
de doelgroep en mensen uit jouw netwerk hiervoor te enthousiasmeren? Neem dan vóór 1 november 2022 
contact met ons op.   
 
Contact 
Bel of mail naar Paul-Peter Kruse, Programmamanager van KLIMMR  team@klimmr.nl of op 06 11 35 01 74. 
Liever eerst iets meer weten over de rol? Bellen of een kopje koffie kan altijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


