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Over Leystromen 
 

Als woningcorporatie biedt Leystromen mensen met een laag- of middeninkomen een betaalbaar en comfortabel thuis in 

aangename buurten. Leystromen beheert ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze 

en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.  

 

De uitdagingen op de woningmarkt zijn groot: maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de woonbehoeften, 

veranderende eisen rondom wonen vragen om vernieuwing en klimaatvraagstukken dwingen tot aandacht voor 

verduurzaming. Binnen dit spectrum zetten zo’n 120 enthousiaste en gedreven medewerkers zich dagelijks in om met 

huurders, samenwerkingspartners èn met elkaar te doen waar in de samenleving behoefte aan is. Gericht op concreet 

resultaat met maatschappelijke meerwaarde. Met de leefwereld en het belang van (toekomstige) huurders als startpunt voor 

het denken en doen.  

 

De tevredenheid van klanten is een belangrijke maatstaf bij Leystromen. Met maatwerk waar het moet en standaardisatie 

waar het kan. Maar in ieder geval altijd: samen voor mensen en met mensen! 

 

Voor Leystromen zoeken wij een manager Bedrijfsondersteuning die samen met de directeur-bestuurder en de manager Klant, 

manager Vastgoed en manager Strategie het managementteam vormt.  

 

In deze profielschets lees je meer over de organisatie, de afdeling Bedrijfsondersteuning en het profiel van de manager 

Bedrijfsondersteuning. 
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Over de organisatie… 

 

Om de ambities nu en in de toekomst te realiseren is het nodig om te blijven bewegen en vernieuwen. Leystromen geeft 

momenteel richting aan de organisatie voor de komende jaren. De medewerkers hebben met elkaar nagedacht over een 

organisatiestructuur die past bij het werken vanuit De Bedoeling en Rijnlandse principes. Zo is een nieuwe hoofdstructuur 

ontworpen.  

 

In een volgende fase is een cultuurverandering beoogd. Met leiderschap passend bij de nieuwe werkelijkheid en huidige 

tijdsgeest waarin Leystromen zich beweegt. En met een nieuw ondernemingsplan dat binnenkort gerealiseerd wordt, onder 

meer gebaseerd op de mooie resultaten van het visitatierapport.  

 

Leystromen wordt aangestuurd door het managementteam, bestaande uit de directeur-bestuurder en vier managers 

(manager Klant, manager Vastgoed, manager Bedrijfsondersteuning en manager Strategie), die samen richting geven aan de 

organisatie.  

 

De huidige manager Bedrijfsondersteuning wordt per 1 maart a.s. bestuurder bij een collega-corporatie. De medewerkers van 

Leystromen zoeken als opvolger een inspirerende en gedreven manager Bedrijfsondersteuning die hen in de gewenste 

beweging en vernieuwing van de organisatie meeneemt en die het nieuwe MT dat afgelopen najaar is gestart kan aanvullen 

en versterken.  
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…en de manier van werken 

 

Medewerkers van Leystromen blijven op creatieve en integrale manier zoeken naar de beste oplossingen voor en antwoorden 

op vraagstukken. Zij krijgen daarom veel ruimte om zich persoonlijk en als team te ontwikkelen. Daarbij zorgen duidelijke 

kaders ervoor dat medewerkers verantwoordelijkheid kunnen nemen en zich eigenaar kunnen voelen. Zo blijft het 

ondernemerschap van Leystromen groeien en worden innovatieve oplossingen gerealiseerd.  

 

De resultaatverantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. Samenwerking krijgt vorm op basis van vertrouwen. Informeren, 

communiceren en transparante verantwoording zijn daarbij vanzelfsprekend. Evenals een informele werksfeer, waar humor 

belangrijk is en medewerkers er voor elkaar of huurders zijn als het nodig is.  
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Opdracht managers  
 

De managers hebben een zelfstandige opdracht ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de teams en medewerkers en 

zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Leystromen als organisatie. De structuur en de richting van de 

organisatie zijn bepaald, maar er is voldoende ruimte om verder mee te denken en te bouwen vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Dat vraagt onder meer om het organiseren van onderlinge verbinding, het vinden van een goede balans 

tussen het houden van totaaloverzicht, actiegericht sturen en het zorgen voor voldoende focus in doelstellingen. Alle 

managers kunnen continue schakelen tussen deze verschillende perspectieven en daar hun handelen op bijsturen.  

Daarin bestaan de volgende perspectieven:  

• Klant: verder verbeteren van de dienstverlening voor (toekomstige) huurders. Dit staat centraal bij alles wat Leystromen 

doet. Samenwerking van teams en afdelingen is hierbij van wezenlijk belang. Aandacht gaat uit naar het opbouwen van 

rayons en het met elkaar aanscherpen en uitdragen van de klantvisie 

• Organisatie: verdere uitlijning van de besturingsfilosofie. Het managementteam moet als cultuurdrager op een eenduidige 

wijze de gewenste cultuur uitdragen. Dat vraagt een energiek, verbindend en gedreven MT. Zij bieden tegenkracht voor 

de bestuurder vanuit specifieke expertise, en houden de organisatiebelangen voor ogen. De managers zijn zichtbaar voor 

de medewerkers en handelen vanuit gelijkwaardigheid 

• Team: versterken van het teamoverstijgend werken. Naast het verder professionaliseren van processen binnen de eigen 

teams vragen we in het bijzonder aandacht voor uitlijning van onderlinge processen en de implementatie van de rol van 

proceseigenaar. De managers zijn daarom in staat boven hun individuele teambelang uit te stijgen en daarnaar te 

handelen;  

• Individueel: tonen van positief leiderschap. Het beleggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie en organiseren 

van verbinding met de buitenwereld betekent dat medewerkers aan zet zijn. Dat vraagt om managers die de inhoud van 

hun vak goed verstaan en die in staat zijn vanuit een positieve grondhouding medewerkers te ontwikkelen. 
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Manager Bedrijfsondersteuning    

 
Enthousiaste manager voor nieuw MT met kennis van informatiemanagement en digitalisering 

 

Afdeling Bedrijfsondersteuning  

 

De afdeling Bedrijfsondersteuning faciliteert de organisatie. De medewerkers in deze teams hebben een belangrijk 

adviserende en ondersteunende rol richting de andere teams. Vooral op het gebied van informatie- en datamanagement ligt 

een grote opgave bij Leystromen. 

 

Binnen de afdeling Bedrijfsondersteuning zijn verschillende (staf)disciplines ondergebracht: Informatiemanagement en 

Informatietechnologie, Financieel Management, Vastgoedmanagement voor Zorg & Zakelijk en Facilitair Management. In 

totaal bestaat deze afdeling uit circa 30 medewerkers. De twee teams (Rapportage & Analyse en Financiële Administratie & 

Projecten) van Financieel Management worden aangestuurd door een team coördinator. De overige circa 20 medewerkers 

worden rechtstreeks aangestuurd door de Manager Bedrijfsondersteuning. Als manager opereer je op strategisch en tactisch 

niveau en geef je – binnen de kaders van de strategische visie – richting en sturing aan ontwikkeling en vernieuwing van 

beleid, processen en projecten die onder de afdeling Bedrijfsondersteuning vallen. 
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Wie ben jij? 

 

Als manager Bedrijfsondersteuning heb je de opgave om jouw teams verder vorm te geven. Daarbij zijn digitalisering,  

cybersecurity en het uitbouwen van informatie- en datamanagement belangrijke thema’s voor Leystromen die de nodige 

aandacht vragen. Ook het verder optimaliseren en vereenvoudigen van (financiële) processen is belangrijk, daarbij kun je als 

manager steunen op de team coördinator.  

 

Je kunt een goede vertaling maken van de doelstellingen van Leystromen naar de specifieke opgaven voor jouw teams.        

Dat vraagt om directe betrokkenheid bij de werkzaamheden en feeling houden met de vraagstukken die spelen om een beeld 

te krijgen van waar mogelijkheden voor verbetering liggen. Je staat open voor ideeën van de professionals in jouw teams en 

stimuleert hen tot het maken van (vernieuwende) keuzes. Je fungeert als sparringpartner en toetst op de integraliteit en 

consistentie met de gezamenlijke doelen. Je brengt duidelijkheid en samenhang tussen de verschillende disciplines. Voor 

relevante externe stakeholders (zoals automatiseringspartners en de accountant) ben je een volwaardige gesprekspartner. 

 

Voor de medewerkers van de afdeling ben je zichtbaar, aanwezig en toon je oprechte persoonlijke interesse. Je bent 

transparant in je besluiten en duidelijk in de communicatie daarover. Je hebt een mensgerichte houding en bent daadkrachtig. 

 

Je krijgt mensen op een enthousiasmerende manier in beweging en weet hen te inspireren door op nieuwe kansen en 

mogelijkheden te wijzen. Dat doe je met een scherpe blik voor ondernemerschap, maar altijd met het sociaal maatschappelijk 

belang voor ogen. Je hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen en een scherp oog voor risicomanagement. 
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Daarnaast breng je mee 

 

• WO/ HBO+ werk- en denkniveau; 

• Een informatiemanagement en/of bedrijfskundige achtergrond; 

• Kennis van digitalisering, data management en bij voorkeur ook 

financiën; 

• Minimaal 5 jaar relevante leidinggevende werkervaring;  

• Ervaring met projectmanagement; 

• Brede maatschappelijke interesse, in het bijzonder in 

volkshuisvesting. 
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Wat biedt Leystromen 

 

Je krijgt een fulltime functie van 36 uur per week. De functie is ingeschaald in schaal N van de CAO Woondiensten. 

Vanzelfsprekend staan een laptop en telefoon tot je beschikking.  

 

Daarnaast biedt Leystromen een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo wordt twee derde deel van de 

pensioenpremie vergoed en kun je bepaalde arbeidsvoorwaarden uitruilen. Jouw ontwikkeling is belangrijk; je krijgt dan ook 

alle ruimte om een studie of trainingen te volgen. Daarnaast krijgt je elk kalenderjaar een ontwikkelingsbudget van € 900,-   

(op basis van 36 uur per week) om vrij in te zetten en is er sprake van een eindejaarsuitkering.  

 

De sfeer bij Leystromen is informeel. Leystromen heeft een gezellig kantine met lekkere koffie en goed eten waar collega’s 

elkaar graag ontmoeten. Een goede balans tussen werk en privé is heel belangrijk. Daarom bestaat de mogelijkheid om 

hybride te werken. Om hierin te faciliteren krijg je een ruime vergoeding om een thuiswerkplek in te richten. 

 

Reactie en procedure 

 

Ben jij die enthousiaste manager die kennis heeft van informatiemanagement en digitalisering en graag het nieuwe MT van 

Leystromen komt versterken? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren.  

Stuur je brief met cv aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: 

sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 59052. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. 

 

Een persoonlijkheidsprofiel en een assessment maken onderdeel uit van de procedure.   
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ERLY, the consulting company 
 

• Advies 
• Werving & search 
• Assessments 
• Opleidingen  
 

“Bouwen aan nieuw leiderschap met nieuwe 
generatie toezichthouders en bestuurders” 


