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Kennemer Wonen 
Kennemer Wonen is een woningcorporatie in de regio 

Noord Kennemerland met ruim 10.000 woningen. 

Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt 

betaalbare en energiezuinige huurwoningen in de 

gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en 

Uitgeest. De missie is voldoende goede 

huurwoningen met passende woonlasten in 

gevarieerde wijken voor de klanten van nu en in de 

toekomst. Kennemer Wonen beseft dat wonen niet 

stopt bij de voordeur, maar dat klanten ook graag in 

een prettige wijk wonen. Daaraan werken ze samen 

met (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties, 

gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en 

marktpartijen. Kennemer Wonen wil De Thuisgever 

zijn van Noord-Kennemerland. 

 

In 2020 zal Dick Tromp na ruim twintig jaar als 

directeur-bestuurder vertrekken. De raad van 

commissarissen is daarom op zoek naar een nieuwe 

directeur-bestuurder. 
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Missie: De Thuisgever van Noord-

Kennemerland 
Als missie heeft de organisatie het verhuren, beheren en bouwen van 

betaalbare huurwoningen met een duurzame kwaliteit, passende 

woonlasten in prettige wijken.  Maar wat iedereen bij Kennemer Wonen 

echt drijft, is om iets te kunnen betekenen in het leven van de huurders en 

de gemeenschap, en de klanten letterlijk een thuis geven.   

 

En ook figuurlijk  wil 

Kennemer Wonen thuis 

geven door bij vragen, 

ideeën en problemen er te 

zijn voor huurders, partners 

en collega’s. 
*Thuis voelen door Jan Willem Duyvendak 

   

 

Strategie 
In het Strategisch Plan staat beschreven waar Kennemer Wonen zich de 

komende jaren op gaat richten. Kennemer Wonen vindt dat iedereen een 

thuis moet hebben ongeacht leeftijd, afkomst of inkomen. De opdracht is 

zorgen voor voldoende betaalbare en beschikbare huurwoningen met 

passende woonlasten in de gemeenten Alkmaar, Bergen, 

Castricum, Heiloo en Uitgeest. Met name voor de mensen met 

een kleinere beurs.  

 

Daarnaast kijkt Kennemer Wonen goed om zich heen. De behoeftes van 

huurders veranderen, technologische vernieuwingen dienen zich aan en 

het klimaat vraagt aandacht.  

 

Kennemer Wonen ziet verschillende thema’s die de komende jaren extra

aandacht behoeven. Er zijn concrete doelen geformuleerd onder 

de volgende zes thema's:
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De betaalbare thuisgever: Energiezuinige woningen met passende 

woonlasten 

Betaalbare huisvesting is en blijft de kerntaak. Dat gaat verder dan het 

bepalen van de huur. Betaalbaarheid is subjectief en persoonlijk. Een 

energiezuinig woningaanbod in verschillende huurprijsklassen biedt 

klanten een woning bieden die bij hun inkomen past.  

De beschikbare thuisgever:  Beschikbaar woningaanbod, afgestemd op 

klantbehoefte  

Beschikbaarheid is en blijft de kerntaak. Kennemer Wonen investeert in 

een gevarieerd woningaanbod dat in aantal en kwaliteit aansluit op de 

huidige en toekomstige vraag. De woningmarkt in Noord-Kennemerland 

zit behoorlijk vast en er komen weinig huurwoningen vrij. Daarom 

investeert Kennemer Wonen in nieuwbouw en renovatie en het op gang 

brengen van de doorstroming.  

De duurzame thuisgever: CO2-neutrale woningen en duurzame 

bedrijfsvoering  

Kennemer Wonen streeft 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 de ambitie dat de woningen 

in 2020 gemiddeld energielabel B hebben en in 2050 CO2-neutraal zijn.  

 

De wijkgerichte thuisgever: Leefbare buurten met goede voorzieningen  

Voor Kennemer Wonen 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.  

De dienstverlenende thuisgever: Optimale klanttevredenheid  

Kennemer Wonen doet er alles aan om 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  
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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 onduidelijkheid? Dan zijn maatwerk en 

persoonlijk contact cruciaal. Het doel? Tevreden klanten. Méér dan 

tevreden klanten.  

De samenwerkende thuisgever: Samen optrekken voor de beste resultaten  

Kennemer Wonen werkt samen met vele partners zoals gemeenten, 

zorg- en welzijnspartijen, politie, de provincie, collega-corporaties, Aedes, 

financiële en overheidsinstanties, huurders- organisaties en leveranciers. 

Allen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de leefomgeving van 

onze klanten – op een aantal punten vastgelegd in de prestatieafspraken.  
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Organisatie 
 

 

Bij Kennemer Wonen werken ongeveer 90 thuisgevers. Eigenlijk lijken de 

medewerkers best op de Noord-Hollandse huurders: nuchter, praktisch en 

met het hart op de goede plaats. Een Thuisgever is Klantgericht, 

Betrokken, Betrouwbaar, en kostenbewust. 

 

De organisatie is opgezet rond drie clusters: Klant & Markt, Vastgoed en 

Bedrijfsvoering. De directeur-bestuurder wordt bijgestaan door een 

Managementteam van drie managers, aangevuld met de business 

controller. 

 

Duurzaamheid staat hoog in

het vaandel van Kennemer

Wonen, en sinds maart 2019

is dat ook te zien aan de

huisvesting. Op vrijdag 14 juni

is het duurzame kantoorpand

van Kennemer Wonen en

Landschap Noord-Hollands

officieel geopend. Inspirator

en directeur van Urgenda,

Marjan Minnesma en

wethouder Rob Opdam

onthulden de naam van het

gebouw: De Plataan: een

boom die staat voor zorgzaamheid, rechtvaardigheid, wijsheid en

bescherming. Eigenschappen die dichtbij staan, zowel voor Kennemer

Wonen als voor het Landschap Noord-Holland.
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Directeur-bestuurder 

Een directeur-bestuurder  voor  

‘De Thuisgever van Noord-Kennemerland’. 

Positie 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en 

geeft samen met het MT leiding aan de dagelijkse gang van zaken. De 

nieuwe bestuurder heeft visie op de volkshuisvesting en de toekomstige 

rol van de corporatie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en de 

doelgroep,  om van daaruit richting te geven aan de strategie en verdere 

ontwikkeling van Kennemer Wonen.  

 

Het strategisch plan “De Thuisgever” is met de doelstellingen voor de 

komende jaren het vertrekpunt voor de nieuwe  bestuurder, en de missie, 

visie en uitdagingen sluiten aan bij de persoonlijke waarden, en voelen 

voor hem/haar als ‘thuis komen”.  

 

De bestuurder weet hoe je intern en extern mensen en instanties moet 

verbinden, is boegbeeld naar buiten en onderhoudt een sterke relatie met 

externe stakeholders, waaronder de gemeente en andere 

samenwerkingspartners in de regio. 

 

De bestuurder geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de 

organisatie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, en voor de 

medewerkers is hij/zij een benaderbare informele leider, die consequent 

de lijnen helpt uitzetten en bewaken en in visie en gedrag een voorbeeld 

is.  

 

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.  

 

 

 

Profiel 
Kennis en ervaring 

Gelet op de opgaven waar Kennemer Wonen voor staat, zoekt Kennemer 

Wonen een directeur-bestuurder met de volgende kwaliteiten: 

 
Genoeg affiniteit met de volkshuisvesting 

Genoeg affiniteit met de volkshuisvesting om aansluiting te hebben met de 
doelgroep(en), de specifieke wensen van de doelgroep(en) te doorgronden, 
aansluiting zoekt bij relevante ontwikkelingen en kansen voor de corporatie 
weet te verzilveren. Daarbij is een volkshuisvestelijke achtergrond 
wenselijk, maar niet per se noodzakelijk. 
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Richting geven aan de koers en doorontwikkeling van 
Kennemer Wonen  

Een directeur-bestuurder die proactief het netwerk van belangenhouders 
kan activeren, samenwerking initieert en ontwikkelingen kan vertalen naar 
opgaven voor Kennemer Wonen 
 

Informele leider 

Een directeur-bestuurder die benaderbaar is, zich thuis voelt in een informele 
organisatie, en in visie en gedrag een voorbeeld is voor medewerkers. Op 
inspirerende wijze de organisatie ruimte én richting geeft, eigenaarschap 
en kwaliteiten van management en medewerkers weet door te ontwikkelen 
en krachtige impulsen geeft aan de verdere organisatieontwikkeling  
 
 
In staat om op alle niveaus draagvlak en vertrouwen te 
creëren 

Een directeur-bestuurder die weet hoe je mensen en organisaties op alle 
gebieden  en niveaus met elkaar laat samen werken, verbindend in 
zijn/haar handelen 
 
 
Oog voor de balans tussen maatschappelijk en financieel 
rendement 

Een directeur-bestuurder die met gevoel voor risicomanagement zorgt voor 
balans tussen maatschappelijk en financieel rendement, en de financiële 
continuïteit niet uit het oog verliest 
 
 

 

 

 
 
 

Functie-eisen 

 

• Ruime management en/of bestuurlijke ervaring 

 

• Ervaring in de volkshuisvesting  

 

• Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid met de huurders 

en de maatschappelijke doelen van Kennemer Wonen  

 

• Academisch denk en werkniveau 
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Competenties en 

Persoonlijkheid 

Een directeur-bestuurder die: 

 

• Een goede politieke antenne heeft en weet hoe in bestuurlijke 

processen moet worden gehandeld 

 

• Een ondernemende en proactieve houding heeft gericht op 

ontwikkeling van kansen voor de doelgroep van Kennemer Wonen en 

de organisatie 

 

• Mensen duidelijk weet aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, 

open, consistent en integer communiceert en zelf gemaakte afspraken 

nakomt 

 

• Op een inspirerende manier samen met het MT  leiding geeft en 

ruimte biedt aan managers en medewerkers  

 

• Open staat voor samenwerking op alle niveaus, en mensen en 

organisaties tot samenwerking te brengen; benaderbaar, enthousiast 

 

 

De benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder voor Kennemer 

Wonen zal plaatsvinden volgens de competenties en nieuwe richtlijnen 

van de Autoriteit woningcorporaties (zie bijlage) 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden

De beloning van deze functie is conform de regels van de WNT2. Kennemer

Wonen is ingedeeld in klasse G met een maximum bruto jaarinkomen

inclusief pensioenbijdrage werkgever en onkostenvergoeding van 

€ 183.000. De benoeming is voor 4 jaar, met de mogelijkheid 

tot herbenoeming.
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Procedure en planning 
 

De selectie is in handen van de remuneratiecommissie van de RvC van
Kennemer Wonen, ondersteund door Consort (Dick van Ginkel).
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, wordt u verzocht te
reageren voor 1 februari 2020. Sollicitaties bestaande uit een korte
motivatie en een c.v. kunnen worden gericht aan de heer D.H. van Ginkel
via ginkel@consortgroep.nl. Bij Dick van Ginkel kan ook verdere
informatie over de vacature worden opgevraagd (+31 6 51 272 950).

De eerste oriënterende gesprekken met een selectiecommissie uit de RvC
aangevuld met een MT-lid, vinden plaats op 24 en 26 februari 2020
(middagen).
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Bijlage Competenties AW 
In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV, 2015) is 

een bijlage opgenomen met de competenties waaraan voldaan dient te 

zijn voor geschiktheid van het lidmaatschap van het bestuur. Meer 

informatie over de procedure :  

 

Authenticiteit 
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende 

omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en 

waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van 

intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid 

naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke 

situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar 

de toezichthouders.  

 

Besluitvaardig 
Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt acties of legt zich 

vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met 

het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.  

 

Integriteit en moreel besef 

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels 

en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde 

wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is 

hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. 

Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.  

 

Leiderschap 
Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. 

Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de 

vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed 

einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn 

bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie 

en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, 

ook in kritieke situaties. Investeert in een professionele relatie met en legt 

tijdig verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.  

 

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en 
verantwoordelijkheid  

Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens 

binnen de toegelaten instelling Onderkent de specifieke rol van de 

toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt 

binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. 

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) 

maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van 

de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan 
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dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten en 

zet zo nodig de vereiste organisatorische veranderingen in gang. Kan  

 

 

 

omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen 

balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.  

 

Overtuigingskracht 
Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed 

uitoefenen op het standpunt van anderen om instemming te krijgen met 

bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar 

(professionele) principes, ondanks druk van anderen.  

 

Resultaat- en klantgericht 
Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan 

de organisatie; heeft hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te 

stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de 

organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en 

prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig 

verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van 

huurders, woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde 

acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken. 

 

Samenwerkingsvermogen 
Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met 

belanghouders) en handhaaft deze. Heeft oog voor het groepsbelang en 

levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in 

staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn 

van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te 

binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.  

 

Vakinhoudelijke kennis en visie 
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke 

kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van 

de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van 

volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie 

op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en 

kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische 

planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s 

en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende  

beheermaatregelen.  

 

Zelfreflectie 
Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar 

persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bouwt 

deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit 

binnen de organisatie.  

 


