
 
 

LEVEN-LANG-ONTWIKKELEN•  In Regio Zwolle slaan 8 onderwijsinstellingen (de 
“Zw8lse”) de handen ineen om de regio te bedienen in de agenda van Leven Lang Ontwikke-
len.   

“De arbeidsmarkt is vol in beweging door technologisering en digitalisering. Dat vereist bijscholing en 
omscholing van onze beroepsbevolking, vooral mbo en hbo opgeleid. Knelpunten op de arbeidsmarkt 
moeten dringend opgelost worden. Samen werken aan scholing, werkgelegenheid en innovatie met 
werkgevers, werknemers, overheid, onderwijsinstellingen, landelijke en regionale organisaties is cru-
ciaal voor succes. We gaan ons daarom in zetten voor een vitale en veerkrachtige Regio Zwolle. Het 
gaat om vitaal in de zin van economische ontwikkeling en groei”.  Bron: www.tafelvanderegiozwolle.nl 

De vraagstukken op de arbeidsmarkt  spelen op het niveau van regio, branche, bedrijf, me-
dewerker. Om hier op effectieve wijze op te kunnen inspelen, is het nodig om voortdurend 
en kort cyclisch een actueel beeld te hebben van de vraag, de te verwachten tekorten en 
hoe hier in allerlei vormen in kan worden voorzien.  
 
Hiervoor wordt een nieuwe organisatie ingericht met als doel om de krachten strategisch te 
bundelen, te bemiddelen van vraag naar aanbod, trajecten mogelijk te maken en opleidings-
vraagstukken te ‘makelen en te schakelen’ naar aanbieders.  
 
We zoeken een ondernemend en resultaatgericht kwartiermaker die deze entiteit mede 
vorm geeft. Via een programmatische aanpak willen de Zw8lse op korte termijn een aantal 
grote stappen maken in de ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen in de regio Zwolle. 
Naast het kwartiermaken, het vormgeven van de entiteit, dient ook de verbinding met de 
regio op het niveau van Overheid (gemeentes, Regionaal Werkbedrijf, provincies, UWV), 
Ondernemers (Economic Board, brancheorganisaties, VNO-NCW) en Onderwijs (bekostigd 
en onbekostigd) te worden gerealiseerd. De nieuw te vormen entiteit brengt al deze partijen 
bij elkaar, gericht op de ontwikkeling van de regio, de bedrijven/instellingen en de mede-
werkers.  
 
We zoeken een kwartiermaker die zakelijk, resultaatgericht en analytisch de aandacht richt 
op het realiseren van geformuleerde doelstellingen, actief aandacht besteedt aan inbedding 
in de bestaande structuren en vorm geeft aan de verbinding met externe stakeholders.  
 

FUNCTIE-EISEN•  

• Je bent namens de nieuw te vormen entiteit kwartiermaker in de regio en je vervult een 
belangrijke rol bij de totstandkoming en het onderhouden van de samenwerking met 
partners; 

• Je bent in staat om op strategisch niveau het gesprek te voeren met belanghebbenden;  
• Als kwartiermaker ben je in staat om ingangen te realiseren bij betrokken partijen; 

http://www.tafelvanderegiozwolle.nl/


 
• Je hebt personeels- en organisatiekennis, een mogelijke achtergrond in of verantwoorde-

lijkheid voor Human Resource Development. Strategische personeelsplanning en duur-
zame inzetbaarheid zijn voor jou bekende thema’s;  

• Je bent bekend met de regio Zwolle; 
• Je beschikt over HBO/academisch werk- en denkniveau en kennis van de onderwijssector 

(MBO of HBO) is een vereiste] 
• Je hebt kennis van en ervaring met proces- en projectmatig werken; 

• Je bent een verbindende persoonlijkheid, bent gericht op samenwerking en je hebt oog 
voor verschillende belangen. Je bent organisatiesensitief en diplomatiek met een goed 
gevoel voor verhoudingen; 
• Je bent een strategisch denker. Je bent vaardig in het ontwikkelen en uitdragen van be-
leid, nieuwe ideeën of concepten;  

• Je hebt commerciële ervaring in key-accountmanagement, netwerken zit je in het bloed;  
• Je communiceert helder en to the point. Je beschikt over diverse advies-, beïnvloedings- 

en onderhandelingsvaardigheden. Je bent gewend pro-actief te werken en te adviseren. 
 
 

BELONING• 

Het betreft een pioniersfunctie in een ambitieuze regio.  
Inschaling conform CAO MBO, maximaal € 5.591 per mnd (schaal 13).  
Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Het betreft een contract voor bepaalde tijd. 
 
 

INFORMATIE• 

Nadere informatie over de functie kan worden verkregen bij: 
• Jan-Ernst van Driel / Deltion College (06-21605096) 
• Cor de Koning  / Cibap (06-46616487) 
• Erwout Slot  / Groene Welle (06-20136800) 
• Gerrard Vinke  / Landstede (06-44930255). 
 
 

REAGEREN• 

Als je wilt solliciteren, dan kun je reageren t/m 21 juni 2018 met een motivatie en CV naar 
mevrouw Evelien Keeskamp, ekeeskamp@deltion.nl 
Gesprekken staan gepland op woensdag einde dag/avond 27 juni 2018. 
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