
 

Beleidsadviseur 
Voor tenminste 2 jaar 
24 – 32 per week 

 

Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.600 woningen in de gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee 

zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet.  

We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met 

een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 90 enthousiaste collega’s. 

Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. 

Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en 

de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. 

We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en 

leefbare wijken. 

Toekomstgericht  

Meer dan ooit moeten corporaties hun bestaansrecht bewijzen: doen zij wat ze moeten doen, 

en doen ze dat op de goede manier? Leystromen bevindt zich dan ook volop in een 

veranderingsproces.  

 

Door klantparticipatie en intensieve samenwerking met belanghouders werken wij aan onze 

maatschappelijke legitimatie en een toekomstgericht Leystromen. Dat betekent ook dat we 

op een andere manier werken: effectief, efficiënt en eenvoudig, zodat er meer financiële 

middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijke doeleinden. Wij werken in 

multidisciplinaire, resultaatverantwoordelijke teams. De verantwoordelijkheid ligt laag in de 

organisatie. Sleutelwoorden zijn vernieuwen, verbinden en ondernemen. Wij hechten groot 

belang aan communicatie en samenwerking. 

 

Team  

Je vormt samen met een andere beleidsadviseur een resultaatverantwoordelijk team. Je 

werkt nauw samen met verschillende stakeholders zowel intern als extern, bijvoorbeeld 

huurdersvereniging, gemeente en andere corporaties.  

 

Wat ga je doen? 

Voor een periode van tenminste 2 jaar ben jij als beleidsadviseur verantwoordelijk voor het 

initiëren en ontwikkelen van beleid op één of meerdere beleidsvelden. Je kunt hierbij denken 

aan huurprijsbepaling, woningtoewijzing, kwaliteit van woningen en 

duurzaamheidsvraagstukken. Meestal ga je hierbij projectmatig te werk en voer je de regie.  

Je onderzoekt innovatieve mogelijkheden voor rendabele product- en procesinnovaties.  

Je kijkt hierbij naar marktontwikkelingen en je laat marktonderzoek uitvoeren. Deze vertaal je 



naar voorstellen hoe Leystromen hierop kan inspelen. Hierbij laat je je inspireren door 

succesverhalen die ook voor Leystromen kunnen werken.  

Je ondersteunt collega’s bij de invoering van beleidsinitiatieven. Het uitgangspunt daarbij is 

dat collega’s zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid binnen hun werkveld (kunnen) nemen. 

Vanuit je verantwoordelijkheid voor het integrale kwaliteitsmanagement initieer en faciliteer je 

Lean-verbetertrajecten. Je stimuleert daardoor continu verbetering, bijvoorbeeld door het 

terugkoppelen van (klant-)onderzoeksresultaten en door het team kritisch te laten kijken naar 

hun werkwijze.  

Je bent intern contactpersoon voor subsidies. Je signaleert subsidiekansen en helpt 

collega’s om deze kansen te verzilveren.  

 

De perfecte collega 

Natuurlijk zijn wij op zoek naar de perfecte collega. We verwachten daarom een CV en 

motivatiebrief waaruit blijkt dat jij de perfecte kandidaat bent om ons team te versterken. Je 

beschikt over de juiste vaardigheden om intensief samen te werken en onze dienstverlening 

optimaal te ontwikkelen en uit te dragen.   

Wat verwachten wij van je? 

Voor deze dynamische functie zoeken wij iemand die een heldere visie en innovatiekracht 

heeft. Je bent communicatief ijzersterk. Je kunt goed schakelen binnen verschillende 

beleidsterreinen en belevingswerelden. Je weet anderen enthousiast te maken voor het door 

jouw ontwikkelde beleid, zodat implementatie soepel verloopt. Uiteraard gaat schrijven je 

makkelijk af. Je weet de boodschap helder en begrijpelijk te formuleren.  

Verder vragen wij:  

• Ruime ervaring met beleidsontwikkeling en implementatie van beleid 

• Een HBO+/WO diploma, bijvoorbeeld richting bedrijfskunde 

• Bekend met Lean, bij voorkeur met Green of Black Belt 

• Ervaring met projectleiding, onderzoekstechnieken en risicomanagement 

• Een kritische en open blik en affiniteit met de thema’s wonen en volkshuisvesting 

• Je bent proactief, professioneel en kunt goed samenwerken  

Het uitdragen van onze kernwaarden ‘Verbindend en Ondernemend’ zijn onlosmakelijk 

verbonden met de functie.  

 

Je bent werkzaam in de regio Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, 

Hilvarenbeek en Oisterwijk. Je werkplek is in Rijen.  

 

Je wordt ingeschaald volgens de CAO Woondiensten in schaal K (van € 4.050- tot € 5.474,-).  

 

Daarnaast bieden wij een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo vergoeden wij 

twee derde deel van de pensioenpremie en kun je bepaalde arbeidsvoorwaarden uitruilen. 

We hechten belang aan jouw ontwikkeling. Je krijgt daarvoor per jaar een budget van € 900,- 

om vrij in te zetten. De sfeer bij Leystromen is informeel. En wij vinden een goede balans 

tussen werk en privé belangrijk.   

 



Meer weten?  

Stel je vragen gerust aan: 

• Remco van de Ven, beleidsadviseur: 088 031 34 17 

• Jesse van Antwerpen, HRM-adviseur: 088 031 34 13   

Solliciteren en reactietermijn  

Herken jij je in dit profiel? En ben je opzoek naar een organisatie waarin SAMENWERKEN 

met hoofdletters geschreven wordt? Stuur dan uiterlijk dinsdag 9 juni je reactie naar: 

vacature@leystromen.nl.  

• De eerste gesprekken vinden plaats op 9 juni 

• De tweede gesprekken vinden plaats op 22 juni   

• Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure 
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