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Procesregisseurs  

Graag stel ik mijzelf kort voor. Ik ben Selma Bas. Per 18 januari 2021 ben ik, op inhuurbasis, gestart als 

tijdelijk procesregisseur passend onderwijs voor de werkeenheden Etten-Leur en Dongen.  

LEES MEER 
Een opdracht waar ik veel zin in heb en waar mijn onderwijsachtergrond en brede ervaring in jeugdhulp 
mooi in samenkomen. De afgelopen jaren heb ik verschillende gemeenten en regionale 
samenwerkingsverbanden geadviseerd en ondersteund bij complexe veranderopgaven in het sociaal 
domein, in het bijzonder rond de ondersteuning van kwetsbare jeugdigen. 
Vanuit mijn persoonlijke drive zet ik mij ook in mijn vrije tijd in voor gelijke kansen van jeugdigen. Ik 
streef ernaar de komende maanden ook een bijdrage te leveren in het proces voor passende 
ondersteuning van leerlingen in Breda e.o. en kijk uit naar onze samenwerking!  
Selma Bas 
 
Mijn naam is Vera Zonderop, sinds kort ben ik bij het RSV, op inhuurbasis, begonnen als 
procesregisseur. Met veel plezier kom ik de werkeenheden Breda Noord West, Oosterhout Zuid en 
Oosterhout Noord versterken. 
LEES MEER 
Ik heb een achtergrond in de gezondheidspsychologie en leefstijlcoaching. Tevens werk ik in het Sociaal 
Domein op projecten en beleid in onderwijs en publieke gezondheid. Daarnaast ben ik gek op muziek 
luisteren en maken, lekker koken, slenteren door de stad en veel lezen. Graag tot ziens!   
Vera Zonderop.  
 
Tot mijn vreugde (en spijt) mag ik aankondigen dat ik per 1 april een nieuwe baan heb gevonden. 
Mijn tijdelijke opdracht bij het samenwerkingsverband in Breda stopt. Als nieuwe uitdaging ga ik aan 
de slag als adviseur onderwijs bij een schoolbestuur. Lisette Franchimon 
LEES MEER 
Een kans die ik niet kón laten liggen; Uiteindelijk voel ik mij het meest thuis op school. Ik kijk met een 
goed gevoel terug op een bewogen coronajaar. Het was niet altijd gemakkelijk, maar interessant, 
leerzaam en uitdagend des te meer. Ik wil iedereen bedanken voor de open en eerlijke 
samenwerking   en de initiatieven die ik heb mogen zien opbloeien zijn kansrijk!  
 

Het samenwerkingsverband is voornemens om per 1 augustus van dit jaar vast personeel te werven 
voor de rol van procesregisseur en daarmee ook mijn werkzaamheden.  In de tussentijd (van 1 april 
tot 1 augustus) wordt, daar waar de werkeenheden aangeven hier behoefte aan te 
hebben, vervanging gezocht voor mijn werkzaamheden. In de betrokken werkeenheden neem ik 
daarover contact op met de voorzittend directeuren en IB-ers.  Hierbij heb ik uiteraard 
de ambitie om alles warm over te dragen. 
Lisette Franchimon  
 
 

 


