
 

 

Medewerker Bewonerszaken 
36 uur per week  

 

Leystromen 

Leystromen is een woningcorporatie: we bieden een thuis aan mensen met een laag- of 

middeninkomen, die niet terecht kunnen op de koop- of vrije huurmarkt. Daarom beheren 

we ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en 

Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

 

We zijn actief op het brede terrein van wonen, zodat onze klanten comfortabel wonen in 

aangename buurten. Klantparticipatie en intensief samenwerken met partners vinden we 

belangrijk. Thema’s als betaalbaarheid, kwaliteit van woningen, dienstverlening, leefbaarheid 

en duurzaamheid staan centraal. Zo werken we aan de toekomst van buurten en leefbare 

wijken.  

 

We werken effectief, efficiënt en eenvoudig, zodat er meer financiële middelen beschikbaar 

zijn voor maatschappelijke doeleinden. Dat doen we in multidisciplinaire, 

resultaatverantwoordelijke teams. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. 

Sleutelwoorden zijn verbinden en ondernemen. Wij hechten groot belang aan communicatie 

en samenwerking. Dat doen we samen met ongeveer 100 enthousiaste collega’s.  

 

Wat ga je doen? 

Vanaf dit jaar neemt het aantal projecten waar het team bewonerszaken een rol in speelt 

flink toe. Samen met je collega’s informeer en begeleid je huurders tijdens het proces van 

verduurzaming, groot onderhoud/renovatie, sloop en energietransities.  

Je bent daarbij verantwoordelijk voor een juiste toepassing van het Sociaal Plan. Je 

informeert en begeleidt bewoners waar grote onderhoudsprojecten plaats vinden en samen 

met de aannemers doe je woningopnames (en eventueel met een energiedeskundige). Je 

draagt zorg voor goede bewonerscommunicatie en stimuleert bewonersparticipatie. 

Je bent DE schakel tussen huurder, uitvoerende partij (aannemer) en Leystromen. HET 

aanspreekpunt voor bewoners tijdens de duur van projecten. 

Wat verwachten wij van je?  

• Je hebt een afgeronde MBO opleiding, bijvoorbeeld richting technische bouwkunde; 

• Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

• Kennis van Microsoft Dynamics Navision (Empire) is een pré. 

• Je beschikt over empathisch vermogen; 

• Je wordt enthousiast van verduurzaming en renovatieprojecten; 



• Je kunt goed zelfstandig werken; 

• Je bent goed in het plannen en organiseren van werkzaamheden. 

• Je hebt klantgericht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je kunt 

jezelf goed inleven in de klant.  

• Je bent proactief en werkt graag in teamverband.  

• Je bent flexibel, bijvoorbeeld bij afwezigheid of vakantie van je collega’s 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 

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

verbonden met de functie. 

 

Wat bieden wij je? 

Je wordt ingeschaald volgens de CAO Woondiensten in schaal  H (min.  € 3.327,- max € 

3.832,- –  of max. € 3.700 voor nieuwkomers in de sector, op basis van een 36-urige 

werkweek). 

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 elk kalenderjaar een 

ontwikkelingsbudget van € 900,- om vrij in te zetten (op basis van 36 uur per week).  

De sfeer bij Leystromen is informeel. En wij vinden een goede balans tussen werk en privé 

belangrijk.   

 

Wij maken graag kennis!  

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

met hoofdletters geschreven wordt? Stuur dan uiterlijk zondag 3 juli 2022 je CV met 

motivatiebrief naar vacature@leystromen.nl.  

Op woensdagmiddag 6 juli zullen de eerste gesprekken plaats vinden. 

Donderdagochtend 14 juli staan de tweede gesprekken gepland. 

Wil je meer weten? Stel je vragen gerust aan Rowan van Laarhoven (medewerker 

bewonerszaken 06 – 57 40 66 90 of Niki Notermans (HRM-adviseur) 06 – 28 19 91 32 of per 

e-mail: HRM@leystromen.nl. 
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