
De veranderingen voor onze organisatie 
waren fors. Zo heeft ongeveer de helft van 
onze medewerkers in 2015 een nieuwe func-
tie gekregen en hebben wij afscheid geno-
men van een flink aantal collega’s. Ondanks 
deze lastige en moeilijke beslissingen zijn 
we in staat geweest om de dienstverlening 
aan onze huurders op niveau te houden.

Blik op de woningmarkt
2015 stond wereldwijd in het teken van de 
vluchtelingencrisis. Voor Kennemer Wonen 
had deze crisis ook gevolgen. In de mees-
te gevallen wordt voor de huisvesting van 
vluchtelingen immers een beroep gedaan 
op woningcorporaties. Om aan de toege-
nomen vraag naar huurwoningen te kun-
nen blijven voldoen, hebben wij samen met 
andere woningcorporaties in de regio be-
sloten om minder woningen te verkopen. 
We onderzoeken bovendien de mogelijk-
heden om op creatieve manieren snel ex-
tra woonruimte beschikbaar te maken. Het 
is ons gelukt om vorig jaar het aantal men-
sen met een verblijfsvergunning dat ge-
meenten moeten huisvesten van een wo-
ning te voorzien. 
In 2016 werd het passend toewijzen inge-
voerd. Dit betekent dat woningcorporaties 
bij het toewijzen van huurwoningen veel 
strikter dan vroeger een relatie moeten 
leggen tussen het inkomen van de huur-
der en de huur van de woning. Dit bete-
kent waarschijnlijk dat de vraag naar klei-
nere en goedkopere woningen toeneemt. 

Hierdoor ontstaat het risico dat de slagings-
kans voor huurders met een lager inkomen 
afneemt voor deze woningen. Vanzelfspre-
kend houden wij de ontwikkeling van de 
wachtlijsten in de gaten en grijpen wij in 
wanneer dit nodig is.

Blik op onze woningen
In 2015 hebben we weer forse stappen ge-
zet met het vernieuwen van onze woning-
voorraad. Zo hebben wij meer dan 150 nieu-
we woningen opgeleverd of zijn we met de 
bouw daarvan gestart. Van onze bestaande 
woningen zijn in 500 gevallen keukens, bad-
kamer en/of toilet vervangen. We hebben 
de huurverhoging beperkt kunnen houden.
Een mooi resultaat, maar voor ons gaat be-
taalbaarheid verder dan alleen beperkte 
huurverhoging. 
Door het aanbieden van isolerende maat-
regelen aan individuele huurders hebben 
we ingezet op lagere energiekosten. Bijna 
200 woningen zijn in 2015 geïsoleerd. De 
besparing komt volledig aan onze huurders 
ten goede, wij vragen voor deze ingrepen 
namelijk geen huurverhoging. En, niet on-
belangrijk, het draagt bij aan het verduur-
zamen van onze woningen.

Blik op onze dienstverlening
Alles is er bij ons op gericht om onze klan-
ten een nog optimalere dienstverlening te 
bieden en hen in zo veel mogelijk gevallen 
zelf te laten kiezen. Of het nu het isoleren 
van de woning is of het vervangen van een 

badkamer. De huurder kiest ook in de ma-
nier waarop hij met ons contact heeft: per-
soonlijk, via email, telefoon of online via 
onze nieuwe website www.kennemerwo-
nen.nl. En dat op een moment waarop het 
de klant zelf uitkomt. 

Onze verbouwing is gereed. Onze blik is 
op de toekomst, onze klanten en het ver-
der werken aan onze missie: beschikbar-
heid en betaalbaarheid van woningen in 
prettige wijken. Ik kijk er - samen met de 
collega’s van Kennemer Wonen - naar uit.

Dick Tromp, directeur - bestuurder 
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Zit uw 
‘huurdersbelang’ 
in uw inboedel-
verzekering? 
Wij raden u aan om uw huurders-
belang mee te verzekeren bij uw 
inboedelverzekering. Maar wat is 
dat eigenlijk en waarvoor is het? 

Wat is huurdersbelang? 
Huurdersbelang is een onderdeel 
van het pakket van de inboedel-
verzekering. Hieronder vallen alle 
veranderingen, verbeteringen of 
uitbreidingen die u zelf in de huur-
woning heeft aangebracht en zelf 
heeft betaald. Ook spullen die u 
hebt overgenomen van de vorige 
huurder vallen hieronder. U moet 
dan denken aan een parketvloer, 
niet standaard keuken of badkamer, 
maar ook schilderwerk en behang.

Omdat deze spullen vastzitten aan 
de woning vallen ze normaal ge-
sproken onder de opstalverzeke-
ring. Maar als huurder heb u geen 
opstalverzekering. De opstalverze-
kering die Kennemer Wonen heeft 
afgesloten is voor herbouw van de 
woning en niet voor spullen die u 
zelf in huis hebt aangebracht.

Daarom is het verstandig dat u het 
huurdersbelang meeverzekert bij 
uw inboedelverzekering. Bij veel 
inboedelverzekeringen is het huur-
dersbelang tot een bepaald bedrag 
meeverzekerd. Door het huurders-
belang voor het juiste bedrag mee 
te nemen in uw inboedelverzeke-
ring is schade aan uw spullen altijd 
gedekt. 

Is uw huurdersbelang meeverze-
kerd bij uw inboedelverzekering? Is 
uw huurdersbelang voor het juiste 
bedrag verzekerd? Leest u dit na in 
uw inboedelpolis of vraag ernaar bij 
uw verzekeringsadviseur.

Op verzoek een nieuwe badkamer

Wie vraagt wordt overgeslagen, leerde 
je vroeger als kind. Niet bij Kennemer 
Wonen. Als u iets wilt verbeteren in uw 
huis, dan vinden we het juist prettig als 
u daarom vraagt.

Vroeger planden we in wanneer uw keu-
ken, badkamer en/of toilet werd vervan-
gen of uw huis werd geïsoleerd. Dat is 
omgedraaid. Nu is er isolatie en interieur 
op verzoek. Wilt u een nieuwe keuken, 
badkamer of toilet of uw woning laten 
isoleren? Vraag het ons. Als uw woning 
aan de voorwaarden voldoet, dan voeren 
we die werkzaamheden graag voor u uit.

Zo belde mevrouw Kager een paar weken 
geleden of haar douche kon worden ver-
vangen. “Mijn man en ik wonen al 43 jaar 
aan het Hagedoornplantsoen in Schoorl. 
Onze twee kinderen zijn inmiddels het 
huis uit. De badkamer boven en het toilet 
beneden waren ruim dertig jaar oud. Mijn 
schoonvader heeft ze destijds betegeld 
met van die beige tegels met een bloe-
metje erop. Daarboven zaten schrootjes 
en een houten plafond. Ik dacht bij me-
zelf: “Als we hier nog een tijdje willen ge-
nieten, dan bel ik voor een ander toilet.”

Al snel stond aannemer Kops bij me-
vrouw Kager voor de deur. “Hij had een 
koffer met voorbeelden van tegels waar-
uit we mochten kiezen. Twee weken later 
begonnen de werklui al. In tien dagen 
tijd kwam een heel rijtje vakmensen ach-
ter elkaar naar binnen. Eerst de slopers, 
daarna de elektriciën, stukadoor, tegel-
zetter en schilder. Hele vriendelijke man-
nen die totaal geen overlast bezorgden. 
Alles werd zo snel en goed geregeld!”

Nu heeft ze een prachtige toilet en bad-
kamer met witte wandtegels, donkergrij-
ze vloertegels en een heerlijke douche. 
“We hebben zelf nog een thermokraan 
gekocht en een zwart badkamermeubel. 
Alles lijkt nu veel lichter en ruimer. We 
zijn er zo blij mee! Toen onze buurvrouw 
het zag, riep ze ‘dat wil ik ook!’ Zij heeft 
direct gebeld en is over twee weken aan 
de beurt.”

Vanaf 1 december kunt u via onze web-
site een aanvraag indienen voor ver-
vanging van uw interieur voor 2015. 
Vanwege het succes is het budget voor 
2014 op. 

Tip!
Houd uw dakgoten 
bladervrij en 
voorkom lekkages!
In het najaar verliezen de bomen 
hun bladeren. Vooral in een boom-
rijke omgeving kan dit een prachtig 
herfstplaatje geven. Maar het heeft 
ook nadelen. Dakgoten en regen-
pijpen kunnen verstopt raken met 
lekkages als gevolg. Als huurder 
bent u verantwoordelijk voor kleine 
en dagelijkse reparaties,  zoals het 
schoonhouden van goed bereik-
bare dakgoten en regenafvoeren. 
Schep al het losliggend vuil met een 
tuinschepje uit de dakgoot. Spoel 
de dakgoot  eventueel door met een 
tuinslang. Begin aan het uiteinde en 
werk naar de regenpijp toe. Hardnek-
kig vuil kunt u met een schuursponsje 
of staalborstel verwijderen. 

Feestelijke opening woonzorgcentrum De Boogaert
Donderdag 25 september was het 
groot feest in woonzorgcentrum De 
Boogaert in Castricum. Naast de offi-
ciële opening van het prachtige nieuwe 
gebouw is ook het 50-jarig bestaan van 
het woonzorgcentrum gevierd.

Kennemer Wonen heeft in samenwer-
king met ViVa! Zorggroep de nieuwbouw 
van woonzorgcentrum De Boogaert ge-
bouwd. In het nieuwe complex hebben 
mensen die afhankelijk zijn van zorg een 
prachtige woonruimte met verzorging. 
Ook is er plek voor oudere mensen die 
zolang mogelijk zelfstandig willen blijven 
wonen. Daarnaast biedt woonzorgcen-
trum De Boogaert (zorg)-voorzieningen 
waar omwonenden uit de omgeving van 
De Boogaert ook gebruik van kunnen 
maken, zoals een restaurant. 

Meer weten over de Boogaert kijk op 
onze website.

Mevrouw KagerMevrouw Kager
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Kennemer Wonen heeft vanaf eind ja-
nuari een geheel vernieuwde website 
www.kennemerwonen.nl. Via deze 
website krijgt u direct antwoord op 
uw vraag en regelt u gemakkelijk snel 
zaken wanneer het u uitkomt. 

Tegenwoordig worden veel zaken online 
geregeld, denk aan internetbankieren of 
het afsluiten van een zorgverzekering. 
Kennemer Wonen speelt in op deze di-
gitale ontwikkeling en optimaliseert ook 
via deze weg de dienstverlening.

Online direct regelen
Als huurder neemt u contact op met ons 
om een antwoord te krijgen op uw vra-
gen of om zaken te regelen. Denk hierbij 
aan een reparatieverzoek, het doorge-
ven van een wijziging in uw persoonlijke 
gegevens of het aanvragen van isolatie-
maatregelen. Vanaf nu kunt u online za-
ken nog gemakkelijker en sneller rege-
len op een moment dat het u uitkomt. 
De website is 7 dagen per week, 24 uur 
per dag toegankelijk. U vindt daar direct 
antwoord op de meest uiteenlopende 
vragen. Ruim 600 vragen over woonza-
ken worden hier beantwoord.

Mijn Kennemer Wonen 
Nieuw is de eigen digitale omgeving voor 
de huurders: ‘Mijn Kennemer Wonen’. In 

deze persoonlijke omgeving kunt u uw per-
soonlijke gegevens inzien, zoals uw huur-
contract, de opbouw van uw huurprijs of 
reparatieverzoeken die u heeft ingediend 
via de website. Daarnaast kunt u online za-
ken regelen zoals het verzoek om uw wo-
ning te isoleren, overlast te melden of een 
betalingsregeling te treffen. 

Inbreng van huurders
Bij de ontwikkeling hebben we het klanten-
panel van Kennemer Wonen betrokken om 
het zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de 
klantwensen. Bijna 80 procent gaf aan dat zij 
‘Mijn Kennemer Wonen’ gaat gebruiken. Via 
een werkgroep konden huurders ook mee-
denken over de inrichting en vormgeving van 
het portaal. Belangrijke voorwaarden voor 
hen waren het indienen van reparatiever-
zoeken en andere klachten, gebruiksvrien-
delijk en een goede uitleg. Inmiddels is de 
gebruiksvriendelijkheid getest met een ver-
tegenwoordiging van onze huurdersorga-
nisaties. De eerste reacties zijn goed. Met 
de inbreng van het klantenpanel en deze 
werkgroep staat er nu een klantportaal wat 
van en voor onze huurders is en daar zijn 
we trots op. 

Inloggegevens
In de komende periode ontvangen huur-
ders een toelichting op de nieuwe web-
site en een persoonlijke inlogcode. Wij 

nodigen u graag uit een kijkje te nemen 
op onze nieuwe website en de voorde-
len zelf te ontdekken. 

interieur op 
verzoek 
Vanaf 2014 kunnen onze huurders ver-
vanging aanvragen van een verouder-
de keuken, badkamer of toilet via ken-
nemerwonen.nl. Met de ervaringen 
die we in 2014 en 2015 hebben opge-
daan, verlopen de aanvragen nog soe-
peler en wordt de klanttevredenheid 
met een ruime 8 gewaardeerd. Ruim 
500 huurders hebben in 2015 een aan-
vraag ingediend. 216 woningen kre-
gen een nieuwe keuken, 241 een nieu-
we badkamer en 214 een nieuw toilet. 
In 2016 gaan we hiermee door.

Kennemer 
Wonen scoort 
ruim voldoende
In 2015 hebben wij een onafhankelijk 
bureau opdracht gegeven om onze 
prestaties en resultaten te beoorde-
len. Om hier een goed beeld van te 
krijgen, heeft het bureau aan belang-
houders, zoals huurders, wethouders, 
zorgaanbieders en andere partners, 
gevraagd wat zij van Kennemer Wo-
nen vinden.  Daarbij is vooral gekeken 
of Kennemer Wonen voldoende wo-
ningen en voorzieningen bouwt, haar 
afspraken nakomt en of wij presteren 
naar onze financiële mogelijkheden. 
Uit het onderzoek blijkt dat wij op alle 
onderdelen een ruime voldoende sco-
ren. Daar zijn wij trots op; vergeleken 
bij het vorige onderzoek in 2011 heb-
ben wij beter gepresteerd. De cijfers 
geven aan dat we onze taken goed 
uitvoeren en bevestigen de koers die 
wij varen: zorgen voor voldoende be-
taalbare woningen voor mensen met 
een lager inkomen, investeren in duur-
zaamheid en in de kwaliteit van wij-
ken en buurten. Er zijn twee belangrij-
ke verbeterpunten: de communicatie 
en de verbindingen met de belang-
houders. Wij herkennen dit en zijn al 
gestart met verbeteracties.

Kennemer Wonen neemt maatregelen 
die een bijdrage leveren aan duurzame 
woningen. Dit doen wij door te zorgen 
voor een lager energieverbruik, minder 
gasverbruik en beperking van CO2-uit-
stoot. 

In 2013 zijn we gestart met het isoleren 
van woningen op verzoek van de huur-
ders. Vloeren, gevels en daken worden als 
compleet pakket geïsoleerd en de venti-
latie wordt geoptimaliseerd. De woningen 
worden door deze maatregelen niet alleen 
energiezuiniger maar ook comfortabeler. 
Onze huurders profiteren volledig van de 
dalende energielasten omdat we geen 
huurverhoging vragen. In 2015 zijn er 192 
woningen geïsoleerd; vanaf de start zijn dit 
nu in totaal 1608 woningen. Daarnaast zijn 
er vorig jaar 384 zonnepanelen geplaatst 
op zes complexen verspreid over Alkmaar, 
Bergen en Uitgeest.

Isoleren draagt stevig bij aan onze lange 
termijn doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid. De CO2 besparing bij een 
gemiddeld verbruik en een gemiddelde 
gezinssamenstelling is ruim 1,2 miljoen kg 
ofwel ongeveer 642.000 m3 gas. Dit staat 
gelijk aan het rijden van meer dan 11 mil-
joen autokilometers of het gasverbruik van 
meer dan 450 huishoudens. Ook in 2016 

kunnen huurders zich weer aanmelden voor 
deze maatregel.

Een andere duurzaam initiatief vorig jaar 
was de aansluiting van 440 woningen aan 
de Waalstraat, Maasstraat en Geulstraat in 
Alkmaar op het Alkmaarse warmtenet. Ken-
nemer Wonen, gemeente Alkmaar en HVC 
hebben hierin samengewerkt om duurzaam 
wonen in de praktijk te brengen. In het ver-
leden was de warmte afkomstig van gasge-
stookte CV ketels. Sinds deze aanpassing 
komt de warmte van de afvalenergiecen-
trale van HVC. Groot voordeel is dat deze 
huishoudens nu zorgen voor een flinke ver-
mindering van de uitstoot van CO2 en dat 
is goed voor het milieu. De vijf flats samen 
verbruikten ongeveer 450.000 kuub gas per 
jaar. De CO2-besparing is zo’n 600 ton, dat 
komt overeen met de uitstoot van onge-
veer 200 auto’s gedurende één jaar.

bijdrage aan duurzaamheid

Vooral in de winter is het belangrijk 
om te ventileren. Veel mensen heb-
ben de neiging om juist dan ramen 
en ventilatieroosters te sluiten om 
daarmee stookkosten te besparen. 
Als u niet ventileert, blijft er vocht 
in huis. Vochtige lucht is veel moei-
lijker te verwarmen en kost meer 
energie. Alleen door te ventileren 
kan vocht de woning verlaten en 
kunt u schimmel voorkomen. Een 
vochtig huis is ook nog eens slecht 
voor de gezondheid. Laat daarom 
ook in de winter de ventilatieroos-
ters openstaan. Lucht daarnaast 
dagelijks uw woning. De badkamer 
is een plek waar snel schimmel ont-
staat. Maak daarom na het dou-
chen de muur en vloer droog en 
zet de badkamerdeur op een kier.

Ventileren 
en voorkom 
schimmel

Huis op orde, blik naar buiten
Een woning is op een gegeven moment toe aan een grondige verbouwing. Zo is 
het ook met organisaties. In 2015 was het voor Kennemer Wonen tijd om te ver-
bouwen en daarmee de organisatie klaar te maken voor de toekomst en de op-
timale dienstverlening aan de klanten. We zijn hierdoor in staat om soepel in 
te spelen op de hogere eisen die aan onze dienstverlening worden gesteld met 
een zo efficiënt mogelijke organisatie.
 

maatwerk in 
aanbieden 
van hulp
Kennemer Wonen geeft huurders 
informatie en tips om zelf zaken te 
kunnen lossen. Bovendien maken 
we huurders vaker attent op het 
aanbod voor hulp in de wijk of in 
het dorp. 

Dit varieert van het ondersteunen in 
de manier waarop je een goed ge-
sprek voert tot het doorverwijzen naar 
Wonen Plus of het Sociale Wijkteam 
van gemeenten. 

Veel van onze huurders blijken zich-
zelf goed te kunnen redden. Zij lossen 
kleine problemen met de buren op 
en helpen mee om de wijken schoon, 
heel en veilig te maken. Dit heeft er-
toe geleid dat de vaste spreekuren 
van huismeesters zijn vervallen en we 
meer maatwerk bieden aan de huur-
ders die dat nodig hebben. Voor 
huurders waarbij het lastiger is om 
de problemen zelfstandig op te los-
sen, werken we gericht samen met 
zorgaanbieders en gemeenten.

Dick Tromp

Toegankelijkheid 
vergroten
Wij vinden het belangrijk dat onze 
huurders zo lang mogelijk in hun 
eigen woning kunnen blijven wo-
nen. 

Daarom hebben we in 2015 voor 
bijna 1.300 woningen maatregelen 
getroffen om de toegankelijkheid 
van de woongebouwen te vergro-
ten. Hiertoe hebben we 143 deur-
automaten geplaatst bij algemene 
toegangsdeuren, bergingsgangen 
en galerijdeuren. Hierdoor kunnen 
bewoners en hulpverleners eenvou-
dig de woning bereiken. De komen-
de vier jaar gaan we hiermee door 
en gaan we andere maatregelen na. 

Waardevolle 
inbreng 
huurders
Wij hechten veel waarde aan de in-
breng van onze huurders. De ad-
viezen van de huurdersverenigin-
gen helpen ons te komen tot een 
goed en praktisch beleid dat in-
speelt op de wensen van de huur-
ders.

Via het digitale klantenpanel gaven 
ongeveer 400 huurders hun mening 
over diverse onderwerpen. In 2015 is 
onderzoek gedaan naar het Klanten-
portaal, als onderdeel van de nieuwe 
website van Kennemer Wonen.
Mocht u ook lid willen worden van het 
klantenpanel? U bent van harte wel-
kom. U kunt u opgeven via:
www.kennemerwonen.nl.


