
Wat zien we om ons heen?
Onze kerntaak verandert niet. Die zit al tientallen jaren in ons DNA verankerd. Maar bij de 
uitvoering van onze taak anticiperen we natuurlijk op maatschappelijke ontwikkelingen en de 
omstandigheden die steeds veranderen. 

Digitalisering Langer thuis wonen

Vluchtelingen

Klimaatverandering Woningwet

Begeleid wonen

Klantgericht 
Ik luister naar de behoefte van mijn klan-
ten en stakeholders en denk mee over de 
beste oplossing.

Betrokken 
Samen met huurders en partners verbin-
den we wat in de maatschappij gebeurt 
en wat dat betekent voor ons werk.

Kostenbewust 
Bij alles wat ik doe, denk ik na over of het 
slimmer, effi ciënter of sneller kan.

Betrouwbaar 
De dingen die ik doe, doe ik zoals ik heb 
afgesproken. Ik kom mijn beloftes na.

Wat kenmerkt Kennemer Wonen? 
Bij Kennemer Wonen werken ongeveer 90 thuisgevers. Eigenlijk lijken we best op onze Noord-Hollandse 
huurders: nuchter, praktisch en met het hart op de goede plaats. Een Thuisgever is:

Sander, is druk bezig 
met de kinderkamers.

Abdel, woont nog met z’n ouders. 
Gaat volgend jaar studeren.

Anniek, geniet dagelijks van 
het uitzicht op de duinen.

Tjurre, staat op het punt om door 
te breken als singer-songwriter.

Els, samen met Herman 
heerlijk met pensioen.

Voor wie doen we het eigenlĳ k?
Wie geven we een thuis? Dat lijkt een makkelijke vraag. Want is Kennemer 
Wonen er niet speciaal voor mensen met een kleinere beurs? Klopt. In de 
Woningwet staat dat woningcorporaties bijna alleen nog woningen mogen 
verhuren aan mensen met een inkomen tot circa € 36.000. 

Maar als we wat beter kijken naar onze huurders en woningzoekenden, 
dan zien we veel meer dan alleen die beurs. We zien gezinnen, jongeren, 
senioren, alleenstaande ouders, vluchtelingen, mensen met een beperking, 
mensen die lastig rondkomen. We zien de schooljuf, de mantelzorger, de 
politieagent, de werkzoekende, de schoolverlater en ga zo maar door. Voor 
al deze mensen werken we. Aan al deze mensen geven wij thuis. 

Joost, heeft de aller-
leukste thuiszorg.

Kennemer Wonen is de woningcorporatie van Noord-Kennemerland, 
met ruim 10.000 woningen in vĳ f gemeenten: Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Heiloo en Uitgeest. 

Uitgeest 1225

Alkmaar 2311

Heiloo 1740

Castricum 2341

Bergen 2663

Thuisgeven
Wat ons drijft, is dat we echt iets kunnen 
betekenen in het leven van onze huurders 
en de gemeenschap. We geven onze klanten letterlijk 
een thuis. 

Maar ook fi guurlijk geven we thuis. Bij vragen, ideeën en pro-
blemen zijn we er voor onze huurders, partners en collega’s. 

Wĳ  zĳ n de Thuisgever van Noord-Kennemerland. 

Onze missie is het verhuren, beheren en bouwen van betaal-
bare huurwoningen:
• met een duurzame kwaliteit
• en passende woonlasten
• in prettige wijken

Een thuis hebben 
is een primaire 
voorwaarde 
voor een goede 
fysieke en men-
tale gezondheid.

Thuis is: 
een veilige plek, 
waar je je geborgen kunt voelen, 
waar je je kunt terugtrekken, 
waar je jezelf kunt zijn. 
De plek waar je de controle over hebt, 
waar jij bepaalt wie er binnen mogen komen, 
waar je tot rust kunt komen.*

*Thuisvoelen door Jan Willem Duyvendak, Boom Lemma Tijdschriften i.o. van de Universiteit van Amsterdam

Onze belangrĳ kste opdracht? Bĳ  Kennemer Wonen zorgen we voor voldoende betaalbare en beschik-
bare huurwoningen, speciaal voor mensen met een kleinere beurs. Dat hebben we altĳ d gedaan en 
dat blĳ ven we doen. 

Daarnaast kijken we om ons heen. De behoeftes van onze huurders veranderen, technologische vernieuwingen dienen zich aan en het klimaat 
heeft onze aandacht. Daarom evalueren en verscherpen we geregeld onze werkwijze. Kan het slimmer? Goedkoper? Duurzamer? Prettiger? 

Om ervoor te zorgen dat alles wat we doen nog beter wordt, richten we ons de komende jaren bewust op de volgende thema’s:

Betaalbaarheid Wĳ kbeheerDuurzaamheid SamenwerkingBeschikbaarheid Dienstverlening

Strategie Kennemer Wonen



Prioriteiten
Kennemer Wonen ziet verschillende thema’s die in 
de komende jaren extra aandacht behoeven. We 
hebben concrete doelen geformuleerd waarmee 
we anticiperen op de dynamiek in onze omgeving.

Energiezuinige woningen met passende woonlasten
Betaalbare huisvesting is en blijft onze kerntaak. Dat gaat verder dan het bepalen van de huur. Betaalbaarheid 
is subjectief en persoonlijk. Met een energiezuinig woningaanbod in verschillende huurprijsklassen kunnen wij 
onze klanten een woning bieden die bij hun inkomen past.

Lage streefhuren en gematigde huuraanpassingen
Om betaalbaarheid van onze woningen te garanderen, hebben we voor de komende jaren doelen bepaald 
die zijn vastgelegd in de prestatieafspraken met gemeenten en onze huurdersorganisaties.  

• Meetbare doelen
Minimaal 95% van onze woningvoorraad is een sociale huurwoning. Minimaal 65% van onze woningvoor-
raad heeft een huur tot aan de 1e aftoppingsgrens (€ 592 voor 2017). Minimaal 80% van onze woning-
voorraad heeft een huur tot aan de 2e aftoppingsgrens (€ 635 voor 2017). De aftoppingsgrenzen worden 
jaarlijks vastgesteld door de overheid.

• Monitoren en bĳ stellen waar nodig
Op dit moment hebben we voldoende woningbezit in alle huurprijsklassen en voldoen we aan de 
gemaakte afspraken. De komende jaren monitoren  we of dit ook zo blijft.

• Gematigd huurbeleid
Onze jaarlijkse huuraanpassing is gematigd en we hebben lage streefhuren. Zo garanderen we dat ons 
woningbezit ook in de toekomst betaalbaar blijft.
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Beschikbaar woningaanbod, afgestemd op klantbehoefte
Beschikbaarheid is en blijft onze kerntaak. Wij investeren in een gevarieerd woningaanbod dat in aantal en 
kwaliteit aansluit op de huidige en toekomstige vraag van onze klanten. Behoeftes van huurders verande-
ren de komende jaren fl ink. Met name het aantal kleine en 75+ huishoudens neemt steeds verder toe. Een 
gevarieerd aanbod alleen is niet voldoende. De woningmarkt in Noord-Kennemerland zit behoorlijk vast en 
er komen weinig huurwoningen vrij. Wij willen graag dat onze klanten betere mogelijkheden krijgen om een 
woning te vinden die goed bij hun situatie past. Daarom investeren wij in nieuwbouw en renovatie en het op 
gang brengen van de doorstroming.

Nieuw bouwen en renoveren voor kleine en seniore huishoudens
We hebben een fl inke opgave in het geschikt maken van de huidige woningvoorraad voor de nabije toe-
komst. We kunnen dit niet alleen en hebben hierbij medewerking en/of draagvlak nodig van gemeenten, 
huurders(organisaties) en omwonenden. In de prestatieafspraken bepalen we samen wat er de komende jaren 
moet gebeuren.
• Onze woningvoorraad

• groeit met maximaal 5%.
• bestaat voor minimaal 40% uit gelijkvloerse woningen en woongebouwen 

(drempelvrij, lichte thuiszorg mogelijk).
• bestaat voor minimaal 60% uit woningen voor kleine huishoudens (van jong tot oud).

• Nieuwbouw en renovatie 
We bouwen minimaal 500 huurwoningen bij voor kleine huishoudens. Zeker de helft gelijkvloers en met 
een huur die betaalbaar is voor kleine huishoudens. We renoveren ook minimaal 400 bestaande woningen 
voor kleine huishoudens. Daarbij verbeteren we met name de toegankelijkheid en de energiezuinigheid.

• Doorstroming op gang brengen
We bevorderen de doorstroming op allerlei manieren. Met voldoende nieuwbouw, geschikte woningen en 
passende huren. Daarnaast verkopen we grotere woningen en liberaliseren maximaal 5% van onze woningen. 
Dit doen we speciaal voor huishoudens met een middeninkomen (met name starters en (jonge) gezinnen).
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CO2-neutrale woningen en duurzame bedrĳ fsvoering
Wij streven naar een toekomst waarin we zo min mogelijk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dat leidt 
tot klimaatwinst en lagere energielasten voor de huurders. Het is onze ambitie dat onze woningen in 2020 
gemiddeld energielabel B hebben en in 2050 CO2-neutraal zijn. Aedes heeft hierover namens alle corporaties 
bindende afspraken gemaakt met de overheid. Dat eerste halen we zeker. Daarin zijn we behoorlijk uniek. 
Of CO2 neutraal in 2050 lukt, hangt ook af van onze partners. Hierover moeten we goede prestatie afspraken 
(blijven) maken met gemeenten en huurdersorganisaties. 

Duurzaamheid is méér dan energie. Een extra uitdaging voor de toekomst ligt in de verduurzaming van onze 
gehele bedrijfsvoering. Ons nieuwe kantoor in Heiloo is de eerste stap die we concreet in deze richting zet-
ten. In 2018 bepalen we wat we nog meer gaan doen om onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

Een combinatie van maatregelen
De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming gaan zo snel, dat we niet investeren in één bepaald 
instrument, maar in een combinatie van maatregelen. 

• Al onze woningen goede isolatie
De basis van een energiezuinige woning is goede isolatie. Dit verlaagt het energieverbruik van 
onze huurders. 

• Zelf energie opwekken 
In samenwerkingen met andere partijen willen we zoveel mogelijk woningen van zonnepanelen 
voorzien en/of aansluiten op duurzame netwerken. Denk aan zonne-, warmte- of windenergie. 

• Geen aardgas meer
Een aardgasloze toekomst komt snel dichterbij. De nieuwbouwplannen die we vanaf 2018 maken 
zijn dan ook in beginsel aardgasloos.
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Leefbare buurten met goede voorzieningen
Voor ons gaat prettig wonen over meer dan de woning. Het gaat ook over de buurt: een plek die veilig voelt, 
schoon is en waar je de buren kent. De komende jaren gaat de leefbaarheid van buurten en wijken steeds 
meer aandacht vragen. Bijvoorbeeld omdat mensen met een beperking langer zelfstandig blijven wonen. 

Zichtbaar en aanspreekbaar in gebouw en buurt
We zijn meer aanwezig in de wijk en creëren directere communicatielijnen met gemeenten en zorgpartijen. 
Dat stelt ons in staat om sneller knelpunten op te lossen en liever nog, te voorkomen. 

• Samen met de buurt initiatieven ontplooien
Om klachten over overlast en ongewenst gedrag vóór te zijn, zijn onze medewerkers geregeld in buurten 
en appartementsgebouwen te vinden. Zo leren wij onze klanten en buurten beter kennen. En kunnen we 
samen zorgen voor het voorkomen van onwenselijke situaties. 

• Eigen verantwoordelĳ kheid stimuleren
Onze huurders en hun buren zijn mede-verantwoordelijk voor het schoon en veilig houden van de woon-
omgeving. Soms gaat dit mis. Daarom hebben wij structureel contact met onze bewonerscommissies en 
huurders.

• Directe communicatie met samenwerkingspartners 
De gemeente heeft de regie op de veiligheid en juiste voorzieningen binnen een woonomgeving.  
Kennemer Wonen participeert actief in netwerken met partijen zoals de gemeente, zorg- en welzijnspar-
tijen en de politie. Zo kunnen we op buurt- en wijkniveau eerder knelpunten signaleren en gezamenlijk 
aan oplossingen werken.
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Optimale klanttevredenheid
We doen er alles aan om onze klanten – proactief – excellent van dienst te zijn. Maar soms is een klant toch 
niet tevreden. Kennemer Wonen heeft dan de taak om hier adequaat mee om te gaan. We luisteren, komen 
met oplossingen en zijn eerlijk over wat wel en niet mogelijk is. 

We zetten zoveel mogelijk in op digitale communicatie. Is dat niet mogelijk? Of geeft dit kans op ondui-
delijkheid? Dan zijn maatwerk en persoonlijk contact cruciaal. We ontwikkelen ons op het gebied van onze 
klantprocessen en -communicatie. Het doel? Tevreden klanten. Méér dan tevreden klanten.

De beste dienstverlening en communicatie
Door klanttevredenheid continu te meten, kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. De komende 
tijd richten we onze aandacht met name op het optimaliseren en digitaliseren van onze primaire processen 
en communicatie. 

• Klantgerichte primaire processen
We blijven onze primaire processen analyseren en aanscherpen. Dit doen we samen met huurders en 
collega’s vanuit alle afdelingen. We verbeteren onze processen vanuit de beleving van onze klanten. 

• Ontzorgen door digitalisering
We zorgen voor goede ICT-systemen die optimaal bijdragen aan de effi ciëntie in onze processen. 

• Training en coaching
Alle medewerkers krijgen de kans om hun competenties verder te ontwikkelen via training of coaching – 
vanuit onze kernwaarden klantgericht, betrokken, betrouwbaar, en kostenbewust. 

• Regie houden op onderhoudspartners
In overeenkomsten met onze (onderhouds)partners verscherpen we onze eisen aan de wijze waarop zij 
communiceren met onze klanten. Via onze klanttevredenheidsmetingen kunnen we ook de kwaliteit van 
hun dienstverlening toetsen. 
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Samen optrekken voor de beste resultaten
Kennemer Wonen werkt samen met vele partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnspartijen, 
politie, de provincie, collega-corporaties, Aedes, fi nanciële- en overheidsinstanties, huurders-
organisaties en leveranciers. Allen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de leefomge-
ving van onze klanten – op een aantal punten vastgelegd in de prestatieafspraken.

Heldere communicatie en verwachtingsmanagement
Er liggen talloze kansen om elkaar nog meer te versterken en samen resultaten neer te zetten. 
We willen verbindingen maken tussen onze missie en projecten, en die van onze stakeholders. 

• Luisteren en kennis delen
We luisteren naar de behoeften en zorgen van onze stakeholders. Door op onze beurt 
onze (cijfermatige) kennis en inzichten over wonen en de doelgroep te delen, kunnen we 
kruisverbanden leggen en gedragen oplossingen bedenken. 

• Transparant zĳ n
We willen een organisatie zijn waar onze partners op kunnen bouwen. Daarom zijn we 
transparant over onze prestaties. Hierover leggen wij verantwoording af.

• Zichtbaar zĳ n
We laten nog beter zien wie we zijn en waar we voor staan. Zo weten onze stakeholders 
ons te vinden.

• Duidelĳ ke rolverdeling en verantwoordelĳ kheden
Iedere partij draagt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bij aan de maatschappelijke en 
volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied. We maken duidelijke afspraken over wie 
welke rol daarin vervult. 
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