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Manager Informatievoorziening 
Voor onze opdrachtgever Lefier zijn we op zoek naar een stevige Manager Informatievoorziening 
(IV) die als IT-regisseur een cruciale rol speelt bij de verdere digitalisering van Lefier en zorgdraagt 
voor de doorontwikkeling naar een dienstverlenende IT-regie organisatie waarin medewerkers 
kunnen werken aan de verdere professionalisering van de ICT-functie.  
 

OVER LEFIER 
Lefier is op 1 januari 2009 ontstaan door de fusie van drie corporaties: In (Groningen), Volksbelang 
(Hoogezand-Sappemeer) en Wooncom (Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal). Lefier verhuurt 
woningen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Emmen. 
Als grootste woningcorporatie van het noorden speelt Lefier met 350 medewerkers een echte factor 
van betekenis voor de huisvesting in het noorden. Vandaar de naam: Lefier. Een naam die uitstraalt 
hoe de organisatie in het leven staat: krachtig, met lef, trots en levendig! 
Lefier staat voor wonen: jong en oud, studerend, werkend en werkzoekend, kerngezond en met 
beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar 
maken en houden, daar zet Lefier zich elke dag voor in. Samen met hun huurders en gemeenten. 
 

INFORMATIEVOORZIENING (IV) AFDELING 
Lefier heeft van digitalisering en het gebruik van data belangrijke speerpunten gemaakt voor het 
verder ontwikkelen van haar dienstverlening. Hier lever jij je bijdrage aan. Samen met 8 collega’s 
maak je deel uit van het IV-team. Het vaste team bestaat uit een manager IV (vacature), 3 
informatieadviseurs, 5 functioneel beheerders. Het is een klein team van professionals, waarin je 
nauw met elkaar samenwerkt en een grote bijdrage levert aan de diverse bedrijfsprocessen en -
projecten binnen Lefier.  
Lefier beschikt over een moderne IT infrastructuur die wordt geleverd en beheerd door een externe 
leverancier, inclusief werkplekbeheer, servicedesk en technisch applicatiebeheer. Daarnaast wordt 
extern expertise ingehuurd voor met name de projecten. Lefier maakt gebruik van tientallen 
applicaties die deels vanuit de Cloud worden geleverd en deels draaien op de infrastructuur die is 
uitbesteed. 
 

FUNCTIE 
Lefier komt vanuit een situatie waarbij veel is geïnvesteerd in een moderne infrastructuur en 
tientallen applicaties. Veel van deze applicaties zijn door de business zelf aangeschaft en door de het 
IV-team in beheer genomen. De doorontwikkeling die moet plaatsvinden is van een ICT-beheer team 
naar een proactief IV-team als dienstverlener richting de business. Een moderne IT-regie afdeling de 
schakel vormt tussen de business en diverse externe partijen. Hierbij hoort duidelijkheid over welke 
dienstverlening verwacht mag worden en het nakomen van die verwachtingen (en soms zelfs 
overtreffen!). Een belangrijk speerpunt hierbij is een betere uitnutting van het applicatielandschap 
en een goede aansluiting bij businessprocessen. 
Als Manager IV ben je verantwoordelijk voor de hele integrale keten van informatiestrategie, 
architectuur, projecten, contracten, servicemanagement en beheer. Je beweegt je continu op het 
snijvlak van de ICT dienstverlening en de impact daarvan op de klantbeleving. Je stuurt het IV-team 
aan en coacht de medewerkers. Je rapporteert aan de directeur Financiën & Ondersteuning en zit in 
het MT samen met je twee MT-collega’s voor Facilitair & Inkoop en Financiën. 
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Als Manager IV heb je o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden:  

• Je realiseert de transitie van de afdeling ICT beheer naar de beoogde afdeling 
Informatievoorziening. Naast het beheer en advies zal de afdeling zich richten op strategie, 
beleid, projecten, vernieuwing én innovatie, en dat goed in beheer brengen.  

• Je neemt samen met de business de regie om de strategie voor de verdere digitalisering van 
de bedrijfsprocessen vorm te geven en deze efficiënter te laten werken.  

• Je organiseert het slim gebruik van data en borgt in de organisatie dat deze eenduidig 
worden vastgelegd en beheerd. Door een goede beheersing van de data uitwisseling binnen 
het complexe applicatie landschap van Lefier weet je op kwalitatief hoog niveau te voldoen 
aan de informatiewensen van de organisatie.  

• Je bewaakt en stimuleert in de organisatie het gebruik van ICT op basis van de bestaande 
best practices. Hierbij richt je je vooral op het verder optimaliseren van het gebruik van de 
verschillende applicaties.  

• Je stuurt op de beschikbare ICT budgetten en weet daarmee de stijgende kosten als gevolg 
van de toenemende inzet van ICT te beperken. Het invullen van goed 
leveranciersmanagement is hierbij een belangrijke speerpunt.  

• Je bent een inspirerende leidinggevende voor de afdeling Informatievoorziening die de 
transitie realiseert samen met het team en met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van 
de medewerkers. 

• Je bent trekker in het introduceren van innovatieve toepassingen van informatie en 
technologie. 

• Een strategisch gesprekspartner van management, directie, leveranciers en ketenpartners 
van Lefier.  

 

PROFIEL 

De Manager IV die we zoeken is een verbinder pur sang, die klantgericht, inspirerend en mensgericht 
is, impact maakt, beloften uitspreekt en nakomt, met drive, ondernemerschap en lef.   
Daarnaast is het van belang dat je beschikt over de volgende kenmerken: 

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau; studierichting Informatica, Bedrijfskunde of 
vergelijkbaar; 

• Je staat voor een duidelijke visie op digitalisering en informatievoorziening. 

• Je hebt bewezen ervaring in ICT beheer én digitale transformatie. 

• Je bent een strategisch denker met een sterk conceptueel vermogen en tegelijk een 
pragmatische doener met een hands-on mentaliteit. 

• Je hebt ruime ervaring op het gebied van project- en programmamanagement, leveranciers- 
en contract- en servicemanagement. 

• Je hebt ervaring in een leidinggevende rol en ervaring met het realiseren van veranderingen. 

• Je bent relationeel sterk, je kunt makkelijk communiceren op verschillende niveaus en je 
bent een verbinder. 

• Je bent ondernemend en zakelijk, zorgt voor scherpte in de discussie en daagt jezelf en je 
collega’s uit; 

• Je bent besluitvaardig en resultaatgericht, met oog voor de mens en context. 

• Je bent een professional die servicegericht is naar de business en deze ontzorgt. 

• Je bent een stevige gesprekspartner voor de business, die senioriteit uitstraalt. In lastige 
discussies houd je je rug recht. 
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ARBEIDSVOORWAARDEN 
Bij Lefier wordt geïnvesteerd in een omgeving waarin je continu blijft leren. Je krijgt vrijheid, 
verantwoordelijkheid en een prettige werksfeer met de ruimte om te innoveren en te ondernemen. 
Gedeeltelijk thuiswerken wordt gefaciliteerd waar mogelijk vanuit de functie. Er worden volop 
groeikansen geboden en je wordt geholpen om je verwachtingen te overtreffen en het goede 
buitengewoon goed te doen, zodat je kan groeien als professional. Lefier biedt jou: 

• Een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week voor 1 jaar met uitzicht op een vast 
dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten.  

• De functie van Manager Informatievoorziening is ingeschaald in schaal M. Dit betekent een 
marktconform bruto jaarsalaris van maximaal € 88.500,- (o.b.v. 36 uur), inclusief 
vakantiegeld 

• Maximale ondersteuning en faciliteiten met betrekking tot vakinhoudelijke en persoonlijke 
ontwikkeling.  

• Ruimte om de afdeling en team als onderdeel van het nieuwe ondernemingsplan vorm te 
geven.  

• Een eindverantwoordelijke functie met de mogelijkheid om impact te hebben op 
organisatieniveau als het gaat om de bedrijfsprocessen en dienstverlening van Lefier.  

• Prettige sfeer, een organisatie met betrokken en gemotiveerde collega’s, frisse energie van 
een nieuw managementteam. Werkzaam bij een maatschappelijk zinvolle organisatie, een 
bijdrage aan de ontwikkeling van het Noorden in samenwerking met andere stakeholders.  

 
SOLLICITATIE & PLANNING 
Ben jij degene die een cruciale rol speelt bij de verdere digitalisering van Lefier en daarnaast 
zorgdraagt voor de opbouw van een heldere IT-regie organisatie waarin medewerkers kunnen 
werken aan de verdere professionalisering van de ICT-functie? Dan zien we jouw sollicitatie graag 
tegemoet! 
 
De begeleiding van deze werving & selectieprocedure is door Lefier uitbesteed. Op basis van de 
motivatiebrief en CV-selectie worden de meest passende kandidaten uitgenodigd voor een 
oriënterend gesprek met InterExcellent. De meest passende kandidaten worden daarna 
voorgedragen aan de selectiecommissie bij Lefier die beslist met wie zij wenst kennis te maken. De 
procedure bij Lefier bestaat verder uit een eerste ronde gesprek met de selectiecommissie, gevolgd 
door een tweede ronde gesprek met de adviescommissie. 
 

Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk 
(maar uiterlijk op vrijdag 23 oktober 2020) via www.interexcellent.nl 

 
CONTACT 
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner bij InterExcellent, Baarn. Tel: 035 - 
5280430, www.interexcellent.nl.  
 
 

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie! 
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