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Eisen aan plaatsing van het FSC logo:
1.  Registratienummer Bejo druk & print: FSC® 

C016391
2.  Formaat:
 Portrait (staand) min.17 mm breed
 Landscape (liggend) min.12 mm hoog
3.  Kleur logo: zwart/wit of groen Pantone 626C
 (100C, 60M, 100Y, 20B)
 Uitzondering: productie met uitsluitend pms, dan 

de
 kleur met het meeste contrast gebruiken
4.  Wanneer er geen onbedrukte ruimte beschikbaar 

is mag de achtergrondkleur onder het logo 
doorlopen, mits voldoende contrast, Geen foto 
op achtergrond en maak gebruik van witte of 
zwarte tekst.

5.  Verhoudingen (lengte, breedte) mogen niet 
veranderd worden

6.  Witruimte rondom het logo minimaal de hoogte 
van het FSC wordmark

7.  Indien in toelichtende tekst FSC of Forest 
Stewardship Council: bij eerste gebruik ® 
plaatsen

Minimale verplichte elementen:
1.  FSC + boompje
2.  Label: mix of recycled
3.  Productgroep papier
4.  FSC keurmerk + licentiecode

FCS MIX CREDIT
Minimale afmetingen met alle elementen

minimaal 17 mm breed

minimaal 12 mm hoog

MINI-LABEL afgewerkt formaat A5 of kleiner
Minimale afmeting met verplichte elementen:

minimaal 9 mm breed

minimaal 6 mm hoog

FSC RECYCLED CREDIT
Minimale afmetingen met alle elementen

minimaal 17 mm breed

minimaal 12 mm hoog

MINI-LABEL afgewerkt formaat A5 of kleiner
Minimale afmeting met verplichte elementen:

minimaal 9 mm breed

minimaal 6 mm hoog

adres Hazenkoog 52
  1822 BT Alkmaar

contact 072 515 3402
  info@bejodruk.nl
  www.bejodruk.nl

Wonen is een belangrijk funda ment in 
ieders leven. Wat ons drijft, is dat we echt 
iets kunnen betekenen in het leven van 
onze huurders en de gemeenschap. 
We zorgen er letterlijk voor dat ook 
mensen met een beschei den inkomen een 
plek hebben waar zij thuis kunnen komen. 

Ook figuurlijk geven we thuis. 
Wij bieden een luisterend oor. 
Bij problemen, vragen of ideeën zijn we er 
voor onze huurders. Wij zijn de thuisgever 
van Noord-Kennemerland.
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A
chter meer dan 10.500 voordeuren leven onze huurders hun leven. 
Elke dag, elke nacht. Achter deze deuren wordt gelachen, gehuild, 
gepraat, gegeten en gedronken. Dat is hun thuis. Thuis gaat over 
veel meer dan een dak, een keuken en een douche. 
Een thuis gaat over een plek die warmte, rust en comfort biedt. 
Een plek waar je jezelf kunt zijn. Veilig en gezellig. Vandaag en 
volgend jaar betaalbaar. Geschikt voor de toekomst. 

In Noord-Kennemerland zijn veel mensen op zoek naar een passende, betaalbare 
woning. De laatste jaren zien we de wachttijden voor een sociale huurwoning sterk 
toenemen. Ook zien we behoefte aan nieuwe woonvormen. Denk daarbij aan 
woningen voor senioren met aandacht voor zorg en ontmoeting, of aan studio’s met 
gedeelde faciliteiten voor jongeren. De maatschappelijke opgave is enorm. 

Om meer mensen een thuis te kunnen bieden, willen we de komende jaren in onze vijf 
gemeenten Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo fors meer huurwoningen 
aan ons aanbod toevoegen. Dit doen we door niet alleen betaalbare en duurzame 
sociale huurwoningen te bouwen, maar ook door woningen te bouwen voor mensen 
met een lager middeninkomen. We werken daarbij nauw samen met gemeenten en 
huurdersorganisaties, waarbij we ook oog hebben voor mensen die niet zelfstandig 
kunnen wonen. Hierbij zoeken we de samenwerking met maatschappelijke, zorg- en 
welzijnsorganisaties. Zodat we elke huurder een veilige plek kunnen bieden in een 
buurt die we samen met bewoners creëren. 

Als je kijkt naar de klimaatdoelen van Parijs, dan zie je dat we als Kennemer Wonen al 
jaren onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van energiebesparing. 
Daar zijn we echt trots op. Ruim 80 procent van onze woningen is inmiddels voorzien 
van zonnepanelen. Onze woningen beschikken gemiddeld over het energielabel A. 
Op dit thema doen we dus al echt veel. En dat blijven we doen. Met ons isolatie-
programma dringen we de warmtevraag verder terug. Zo maken we woningen klaar 
voor de warmtetransitie. 

Onze huurders wonen graag in een goede woning met betaalbare woonlasten in een 
prettige buurt. Of je nu basisschooljuf bent of verpleger in een ziekenhuis. 
Een jong gezin of een weduwnaar op leeftijd. Een tienermoeder met financiële 
uitdagingen, een gezin gevlucht uit een onveilig land op zoek naar veiligheid, of een 
stel dat dagelijks thuiszorg nodig heeft: bij Kennemer Wonen zijn we er voor je. 

Krista Walter
directeur-bestuurder
Kennemer Wonen

Wooncrisis
“ Ik moet denken aan de tijd dat ik als kind met mijn ouders bij oma 
in Alkmaar woonde. Er was woningnood, ook toen. Een eigen 
huisje zat er voor mijn vader en moeder toen niet in. Zoals er in 
de jaren ’60 een wooncrisis was, hebben we nu weer met veel 
grote uitdagingen te maken op het gebied van huisvesting.”

1  Voorwoord 

Een thuis 
maken we 
samen
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We hebben aandacht voor zowel de financiële aspecten als de 
impact van armoede op het leven van mensen. Dit doen we door 
wonen betaalbaar te houden; met ons huurbeleid, door woningen 
te isoleren en met het plaatsen van zonnepanelen. Daar waar 
nodig leveren we maatwerk. Treffen we betalingsregelingen. En 
ondersteunen we mensen.

Wij dragen bij door in te zetten op energiebesparing. Wij maken gebruik van hernieuw-
bare energiebronnen om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. 
Goed voor het milieu en voor de portemonnee van onze huurders. Ook binnen onze 
organisatie hebben we aandacht voor het energieverbruik. Onze bedrijfsauto’s zijn 
elektrisch en wij stimuleren medewerkers gebruik te maken van de fiets.

Wij dragen bij door te investeren in goede, betaalbare woningen en 
een goede woonomgeving. Een passende woning op de juiste plek. 
Een woning die zekerheid biedt. Kortom, een (t)huis als basis voor 
een waardevol leven en waardevolle levens.

We investeren in partnerschap en duurzame relaties. We bouwen 
netwerken en we werken samen. Door elkaar te versterken bereiken 
we onze maatschappelijke doelstellingen.

Dagelijks zetten we ons in voor voldoende betaalbare woningen. 
Wij investeren in inclusieve en veerkrachtige wijken. Waar mensen 
stappen kunnen zetten in hun leven. Gaan samenwonen. Kinderen 
krijgen. Oud worden.

Geen
armoede

Goede
gezondheid
en 
welzĳn

Betaalbare 
en duurzame
energie

Duurzame steden
en gemeenschappen

Partnerschap om
doelstellingen te
bereiken

Binnen Kennemer Wonen 
concentreren wij ons specifiek 
op 5 van de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen. 

Onze plek in 
de wereld
In 2016 zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties in werking getreden. Zeventien doelen voor een eerlijke 
en duurzame wereld in 2030. 

De SDG’s zijn een oproep tot actie voor alle landen - arm en rijk - om welvaart en welzijn te bevorderen 
én tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Doelstellingen die ons als woon-
corporatie raken in onze maatschappelijke opgaven. En in de verantwoordelijkheid die wij voelen.  
Om niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties goed en betaalbaar wonen te realiseren in 
een duurzame omgeving. Maatschappelijke impact en waarde creëren. Dat is wat ons drijft.
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Wisselwerking 
“Ik ben al 20 jaar voorzitter van de 
huurders vereniging Li-Ak. Sinds drie 
jaar is er de Centrale Huurderskoepel, 
waarvan ik ook voorzitter ben. 
We zetten ons onder andere in voor 
betaalbaar wonen. Wanneer er gebouwd 
wordt, houden we in de gaten dat 
het grondbeleid sociaal blijft en de 
bouwgrond niet ingedeeld wordt naar 
wat de hoogste bieder wil. Kennemer 
Wonen vormt met de gemeente en 
onze koepel een driehoeks overleg. De 
samenwerking tussen deze drie partijen 
verloopt over het algemeen soepel.”

“Kennemer Wonen staat gelukkig met 
beide benen op de grond. Ze hebben 
oog voor wat er onder de bewoners 
leeft, ook die met de kleine beurs. 
Sociale huur is gewoon belangrijk. 
Juist in dit geval moet je bijvoorbeeld 
geen huurverhoging doorvoeren nadat er 
zonne panelen zijn geplaatst. De Centrale 
Huurderskoepel denkt mee in de aanpak 
van Kennemer Wonen om mensen echt 
verder te helpen en ze het gevoel te 
geven dat het wonen uiteindelijk om de 
huurders gaat.”

Gerda Kuyper-Bruschke is voorzitter van 
de Centrale Huurderskoepel 

“
„
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Bergen

Alkmaar

Heiloo

Castricum

Uitgeest

Een betaalbaar thuis voor 
iedereen. Voor gezinnen 
en alleen staanden met een 
bescheiden inkomen, en voor 
mensen die ondersteuning 
nodig hebben. Dat is waar 
het voor Kennemer Wonen 
om draait. Dat we daarbij 
een belangrijke rol hebben 
in de energietransitie, is niet 
meer dan logisch. Wij zijn er 
voor huidige én toekomstige 
generaties.

Onze regio
Kennemer Wonen is de wooncorporatie 
voor de regio Noord-Kennemerland 
actief in de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

Onze kerntaak is het verhuren, verbeteren 
en bouwen van betaalbare en energie-
zuinige sociale huurwoningen in prettige 
wijken. Op dit moment – in 2022 – 
verhuren we ruim 10.500 woningen en 
we blijven investeren om dit aanbod te 
vergroten. Zodat we ook in de nabije en 
verre toekomst voldoende huurwoningen 
in gevarieerde wijken kunnen aanbieden. 
Over deze en onze andere activiteiten 
maken we periodiek prestatieafspraken met 
onze huurdersorganisaties en gemeenten. 

2  Voor alle generaties 

Kennemer 
Wonen, de 
thuisgever

“ Je woning is je basis. Als je ergens 
vandaan komt en zegt Ik ga lekker naar 
huis, dan moet dat goed voelen.”

Een huurder
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De thuisgever
van Noord-Kennemerland

Een gemeente met 
veel gezichten

Zeg je Bergen, dan denk je misschien aan kunstenaars, de Ruïnekerk 
en de kapitale villa’s aan de Eeuwige Laan. Maar Bergen is zo veel 
meer. Sinds de samenvoeging met Schoorl en Egmond in 1999 omvat 
de gemeente een groot deel van de Noord-Hollandse duinstreek.

We verhuren in de gemeente Bergen circa 2.800 woningen.

Voor wie we het doen
Onze huidige en toekomstige huurders – jong of oud, alleen-
staand of samenwonend, met of zonder kinderen – ze hebben één 
ding gemeen: een bescheiden inkomen. Daardoor zijn ze vrijwel 
kansloos op de huidige markt van vrije huur- of koopwoningen. 
Kennemer Wonen biedt juist voor deze mensen betaalbare sociale 
huur woningen. Ook willen we mensen met een zogenoemd lager 
midden inkomen een betaalbare huurwoning bieden. 

Wanneer huurders psychische klachten of fysieke beperkingen 
hebben, is een betaalbare huurwoning alleen vaak niet voldoende. 
Dan bieden wij extra ondersteuning. In nauwe samenwerking met 
betrokken zorg- en welzijnspartijen geven we invulling aan specifieke 
woonwensen en maken we afspraken over de juiste zorg en 
begeleiding.

Samen met onze huurders
Wanneer is een huis een thuis? Om die vraag te kunnen 
beantwoorden, gaan we geregeld in gesprek met onze huurders. 
Van hen leren we hoe we onszelf kunnen blijven verbeteren. 
Wij willen zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor onze huurders. 
En als we zelf de ondersteuning die nodig is niet kunnen bieden, 
brengen we hen in contact met de juiste partij. 

Prettig wonen in een fijne buurt doe je niet alleen. Om die reden 
vragen we onze huurders om ook hun steentje bij te dragen; door 
een goede buur te zijn en oog te hebben voor een ander. 
Het is niet voor niets dat we initiatieven van bewoners aanmoedigen 
en faciliteren waar we kunnen. 

Ons
thuis
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Wonen is een belangrĳ k fundament in ieders leven. Wat ons 
drĳ ft, is dat we echt iets kunnen betekenen in het leven van 
onze huurders en de gemeenschap. We zorgen er letterlĳ k 
voor dat ook mensen met een bescheiden inkomen een plek 
hebben waar zĳ  thuis kunnen komen. 

Ook fi guurlĳ k geven we thuis. Wĳ  bieden een luisterend oor. 
Bĳ  problemen, vragen of ideeën zĳ n we er voor onze huurders. 

Wĳ  zĳ n de thuisgever van Noord-Kennemerland. 

De thuisgever 
van Noord- 
Kennemerland

Plan aan de muur?
Ons plan ontvangen als 
A3-poster? Bestel ‘m via 
eenthuismakenwesamen@
kennemerwonen.nl en hij 
komt naar u toe.

14 Een thuis maken we samen

Duurzaam
Meer dan 80% van onze 
woningen is voorzien van zonne-
panelen. Onze woningen hebben 
gemiddeld energielabel A.

Behoeft es 
veranderen

Wij 
veranderen 
mee

Betaalbaar 
Een betaalbaar thuis voor 
iedereen. Voor gezinnen 
en alleenstaanden met 
een bescheiden inkomen 
en voor mensen die 
ondersteuning nodig 
hebben.

Een thuis 
voor 
iedereen
Naast uitbrei-
ding van het 
aantal sociale 
huur woningen, 
willen we ook 
ons woning-
aanbod vergroten 
voor mensen 
met een lager 
middeninkomen.

Samen 
werkt!

2022:

2030:

10.500
woningen

12.000
woningen

Thuis in de wij k
We verstevigen de relatie 
met onze huurders.

•  Klantgedreven
•  Betrokken
•  Ondernemend

Uitdagingen
• Wachttijden
• Passende woningen
• Bouwlocaties

Onze 
waarden

Dankzij onze belangrijke rol in de energietransitie 
zijn we er voor huidige én toekomstige generaties.

Sociaal & Duurzaam
 15



Op eigen benen 
“Als begeleider bij stichting Parlan 
help ik jongeren die als alleenstaande, 
minderjarige vluchteling naar Nederland 
zijn gekomen en 18 zijn geworden. 
Vanaf dan staan ze op eigen benen als 
status houder, wat niet alleen zwaar en 
eenzaam kan zijn, maar simpelweg al 
lastig is vanwege kleine verschillen in 
cultuur. We helpen ze met het ontdekken 
van het volwassen leven in Nederland, 
geven antwoord op vragen en leren zelf 
ook veel van hen.”

“Na bemiddeling vanuit de gemeente 
hebben we via Kennemer Wonen een 
huurhuis toegewezen gekregen in 

Heiloo. Daar vangen we drie jongeren 
op, als tussenstap naar een volwassen en 
zelfstandige omgeving. 
Met wijk beheerder Ron hebben we fijne 
afstemming over ontwikkelingen in de 
omgeving. Doordat we een sociale huur-
prijs betalen, blijft het behapbaar voor de 
jongeren. Er is krapte op de huizenmarkt, 
dus hebben we nu tijdelijk vier jongeren 
onder één dak. Een tweede huis laat nog 
op zich wachten, vanwege afspraken met 
de gemeente over begeleiding.” 
 

Henk de Vries is begeleider bij Parlan

“
„
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Vergrijzing, armoede, conflicten en klimaatverandering: 
verschillende ontwikkelingen om ons heen hebben een sterke 
invloed op onze strategische keuzes en taakopvatting.  
Met welke scenario’s houden we rekening? 

De vraag blijft groeien
In onze regio zijn in 2022 ruim 19.000 woningzoekenden actief op zoek naar een huur-
woning. De gemiddelde wachttijd is opgelopen tot bijna negen jaar. En de vraag naar 
passende woonruimte zal de komende jaren alleen nog maar toenemen, zo blijkt uit 
onderzoek. De uitdaging is dus om niet alleen het aanbod te vergroten, maar ook om 
de wachttijd te verkorten. 

Veel belangen
Hoe we het woningaanbod willen vergroten? Door inbreiding en verdichting in 
bestaande wijken. En door nieuwe woningen te realiseren waar dat mogelijk is. 
Meer ruimte voor woningbouw vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. 
Mogelijk gaat het ten koste van bijvoorbeeld ruimte voor landbouw, energieopwekking 
of natuur. Toch geloven wij dat het kan: woningbouw inpassen in het landschap, mét 
aandacht voor natuur en cultuurhistorische waarden. 

Veranderende behoeftes
De laatste jaren neemt ook de behoefte aan andere woningtypen toe. Door de ver-
grijzing is de vraag naar kleinere, gelijkvloerse woningen gegroeid en neemt de vraag 

3  Toekomstscenario’s 

De woning-
markt in 
een veran-
derende 
wereld

“ Mijn ouders hebben mij het beste cadeau gegeven 
op m’n 18e verjaardag: een inschrijving bij het SVNK!  
Ik woon nu nog thuis. Met mijn inschrijfduur van 
5 jaar ben ik voorlopig nog niet aan de beurt voor 
een woning.”

Woningzoekende (23)
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Samen op de 
langste dag 

naar aangepaste woningen of collectieve woonvormen toe. Deels doordat ouderen 
steeds langer zelfstandig blijven wonen. Maar het komt ook doordat het aantal eenper-
soonshuishoudens en samengestelde gezinnen toeneemt, jongeren langer thuis wonen 
(al dan niet gedwongen door woningschaarste) en mensen die uit oorlogslanden zijn 
gevlucht, worden herenigd met hun gezinnen. 

Al dit soort bewegingen, qua samenstelling en behoeftes, vragen meer diversiteit én 
snellere doorstroming. Er moeten verschillende woning typen en woninggroottes zijn 
in diverse prijsklassen, zodat mensen steeds kunnen doorstromen naar een woning die 
past bij hun veranderde levensfase en -behoeftes.

Kwetsbare groepen
Door vergrijzing en veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg wonen 
kwetsbare mensen steeds langer zelfstandig, al dan niet met de juiste begeleiding 
en/of thuiszorg. Het beroep dat we als samenleving doen op zelfredzaamheid, en op 
de betrokkenheid van mensen in de naaste omgeving, wordt steeds groter. 
Maar wat als iemand niet kan terugvallen op een eigen netwerk? Als er geen beroep 
gedaan kan worden op familie of vrienden? In hoeverre kan iemand die hulp nodig 
heeft bijvoorbeeld rekenen op z’n buren? Er is een grens aan wat we van elkaar kunnen 
en mogen vragen. Daarom zetten wij ons als wooncorporatie in voor bewoners in een 
kwetsbare positie. Dit doen we door goede afspraken te maken met de gemeente en 
met zorg- en welzijnsorganisaties. Hierdoor moet wonen in een veerkrachtige buurt 
voor iedereen mogelijk zijn.

Klimaatverandering 
De effecten van klimaatverandering worden groter en groter. Het draagvlak om hieraan 
te werken, wordt zowel maatschappelijk als politiek gezien steeds breder.  
Als woon corporatie willen we en móeten we een bijdrage leveren aan de noodzakelijke 
energietransitie. Door met elkaar de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. 
De komende jaren ligt de focus op het isoleren van woningen. En op termijn door 
woningen van het gas af te krijgen.

Doordat wij duurzaam bouwen en duurzaamheidsmaatregelen treffen, kunnen huurders 
uiteindelijk ook duurzaam wonen. Bewonersgedrag en bewustwording spelen hierin 
een belangrijke rol. Wij kunnen huurders inspireren en onze kennis delen.

Energiearmoede
De recente stijging van de energieprijzen – en de verwachting dat die prijzen de 
komende jaren nog verder zullen stijgen – leidt ertoe dat ruim een half miljoen 
Nederlandse huishoudens in zogeheten energiearmoede leven: zij hebben een laag 
inkomen en een hoge energierekening. Daardoor moeten ze noodgedwongen hun 
energiegebruik aanpassen om de rekening te kunnen betalen. 

Om te voorkomen dat energiearmoede verder toeneemt en dat (meer) huurders in 
financiële problemen komen, zullen we onze woningen verder verduurzamen. 
Vijf jaar geleden had een groot deel van onze woningen nog (gemiddeld) energielabel 
C, nu in 2022 is dat label A. Of ze zijn zelfs al volledig energieneutraal. Daarmee wordt 
het energieverbruik aanzienlijk teruggebracht. Dit leidt niet alleen tot een verlaging van 
bijvoorbeeld de energiekosten, maar ook tot meer wooncomfort, minder geldzorgen 
en een betere gezondheid.

Een jaarlijks ritueel in het Heilooer Bos is de zonnewende 
op 21 juni. Tijdens de langste dag komen inwoners samen 
op een open plek om het begin van de zomer te vieren.

We verhuren in Heiloo circa 1.800 woningen.

Ons
thuis
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De Klompenhoeve 
Al ruim 45 jaar vinden mensen met 
een verstandelijke beperking een 
veilige woon- en werkomgeving bij 
woonboerderij De Klompenhoeve in 
Egmond aan den Hoef. De begeleiding 
is 24 uur per dag aanwezig, iedere cliënt 
heeft een eigen cliëntbegeleider en 
met die hulp kunnen cliënten hun eigen 
huishouding voeren. Veel creatieve, 
ambachtelijke en vormende activiteiten 

worden aangeboden en er is zowel een 
geiten- als een paardenhouderij. 
De vers gemaakte producten zoals 
geitenkaas, eieren en zelfgemaakte jam 
en koekjes worden door cliënten en 
vrijwilligers verkocht in de boerderij-
winkel die elke middag open is tussen 
13.00 en 16.00 uur. Grote favoriet blijft 
de specialiteit: de Egmondse bol, een 
vers kaasje op olie met kruiden. 

“
„
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4  Een koers met vier pijlers 

Onze 
agenda 
naar 2030

Betaalbaar 
wonen
Hier staan we voor
Een gevoel van bestaanszekerheid en zelfredzaamheid zijn cruciale factoren voor het 
geluk en de gezondheid van mensen. De spanning die financiële onzekerheid met 
zich meebrengt, heeft grote gevolgen voor iemands dagelijks leven. Het kan leiden 
tot stress en minder verstandige korte-termijnkeuzes. Er is minder ruimte om te sparen 
voor financiële tegenslagen. En het beperkt de mogelijkheid om deel te nemen aan 
sociale activiteiten. Denk aan kinderen die niet altijd mee kunnen doen aan sportieve of 
culturele activiteiten en (daardoor) op school minder goed kunnen meekomen. 
Daarom zien we het mogelijk maken van een betaalbaar thuis voor mensen die dat het 
meest nodig hebben, als onze belangrijkste opdracht. 

Hier gaan we voor
Als wooncorporatie onderscheiden we ons op het gebied van betaalbaar wonen. 
Dit doen we door huren ook mogelijk te maken voor mensen met lagere inkomens. 
Of een woning wel of niet betaalbaar is, heeft niet alleen te maken met de hoogte van 
de huur, maar ook met het inkomen, de gemeentelijke lasten en de energiekosten. 
Als corporatie dragen we bij door onze woningen te verduurzamen. Hiermee willen 
we meer financiële ruimte voor onze huurders creëren. We zorgen voor diverse 
woning typen en prijsklassen, monitoren de betaalbaarheid en verstevigen onze inzet 
op preventie en schuldhulpverlening. We investeren bovendien in het opzetten en 
versterken van netwerken met bijvoorbeeld gemeenten en welzijnsorganisaties. 

1

Onze maatschappelijke uitdagingen zijn groot.  
Kennemer Wonen wil op alle belangrijke punten werkelijk een 
thuisgever zijn. Met creativiteit en een open blik hebben we 
een strategie ontwikkeld rond vier pijlers: Betaalbaar wonen, 
Een thuis voor iedereen, Duurzaam met oog voor de toekomst 
en Thuis in de wijk. De uitvoering doen we natuurlijk samen. 
Daarom hebben we deze agenda opgesteld op basis van 
intensieve verkenningen met collega's, onze maatschappelijke 
partners en natuurlijk onze huurdersorganisaties. 

“ Fijn dat Kennemer Wonen ook oog 
heeft voor de lage middeninkomens.”

Wethouder 
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Een (t)huis  
voor iedereen 
Hier staan we voor
We wensen voor iedereen een woning die bij hem of haar past, op een plek waar bewoners zich in elke 
fase van het leven thuis voelen. Voor veel huishoudens met een lager inkomen is dit helaas geen vanzelf-
sprekendheid. Ze beschikken bijvoorbeeld niet over een vast woonadres. Deze mensen wonen noodge-
dwongen langer (of weer) bij hun ouders. Of verkassen continu van logeeradres naar logeeradres. 
Of ze huren een veel te dure particuliere woning. Dit soort situaties ontwricht mensenlevens en onze 
samenleving. Ook voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning is de nood hoog. 
We hebben hier met zijn allen onze verantwoordelijkheid te nemen. 

Hier gaan we voor
Meer sociale huurwoningen
Samen gaan we voor gevarieerde buurten waar iedereen een thuis vindt. Om zoveel mogelijk huurders 
en woningzoekenden een passende woning te kunnen bieden, zetten wij de komende jaren in op een 
breed aanbod van sociale huurwoningen. We streven naar een mix van woningen in diverse prijsklassen 
voor alleenstaanden en gezinnen. Voor jongere en oudere bewoners. Om dit te realiseren willen we tot 
aan 2030 circa 1.500 woningen aan ons bezit toevoegen.

Door woningen op nieuwe locaties te bouwen en door kansen in bestaande wijken en buurten optimaal 
te benutten groeit onze woningvoorraad. Het woningaanbod stemmen we zo goed mogelijk af op de 
verschillende behoeftes. We zoeken maximaal naar mogelijkheden om doorstroming te bevorderen en 
onderzoeken de haalbaarheid en wenselijkheid van geclusterde woonvormen. We gaan ook voor volume 
en tempo. En als dat in onze vijf gemeenten om welke reden dan ook niet lukt, kijken we naar de moge-
lijkheden die onze woningmarktregio verder nog biedt.

Meer woningen voor mensen met een lager middeninkomen
Naast uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, willen we ook ons woningaanbod vergroten voor 
mensen met een lager middeninkomen. In 2030 moeten voor huurders binnen deze doelgroep circa 
550 woningen beschikbaar zijn die qua huurprijs aansluiten bij hun inkomen. Door nieuwbouw, door de 
potenties van ons huidige woningaanbod in de vrije huursector en door de KoopGarant-regeling beter 
voor deze groep te benutten, kunnen wij hun een (t)huis bieden. 

Nieuwe woonvormen
Als wooncorporatie zijn we medeverantwoordelijk voor een goede verbinding tussen wonen en zorg. 
Oudere en kwetsbare huurders hebben bijvoorbeeld steeds meer behoefte aan kleine, geclusterde woon-
vormen waar ze zelfstandig kunnen wonen én kunnen terugvallen op ondersteuning, hulp of gezelschap. 
Daar spelen we op in met onze nieuwbouw- en verbouwprojecten. En we inventariseren of we ouderen 
meer in elkaars nabijheid of met (zorg)begeleiding dichter bij elkaar kunnen laten wonen. 

Duurzaam, met oog 
voor de toekomst
Hier staan we voor 
Een schonere wereld en het verkleinen van onze ecologische voetaf-
druk: als wooncorporatie beschouwen we het als onze maatschappe-
lijke opdracht om hier een bijdrage aan te leveren. We hebben een 
verantwoordelijkheid voor de generaties van nu én morgen. 
De afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet in het verduur-
zamen van ons woningbezit. Zo hebben onze woningen gemiddeld 
energielabel A. In vergelijking tot andere wooncorporaties lopen we 
hiermee voorop. Duurzaamheid zit ons in de genen. Hier werken we 
van nature aan.

Hier gaan we voor
De komende jaren gaan we verder op de ingeslagen weg. Het doel is dat in 2030 
ongeveer 5.000 woningen gereed zijn voor warmtetransitie en nog eens 2.000 
woningen zijn dan van het gas af.

Het isoleren van onze woningen heeft de komende jaren onze prioriteit. Dit doen we 
door bewezen no-regretmaatregelen toe te passen: basisingrepen die zich richten op 
het verlagen van de energievraag. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook 
voor onze huurders. Omdat het leidt tot besparing van het energieverbruik en daarmee 
lagere woonlasten. Nieuwe ontwikkelingen en experimenten volgen we op de voet, en 
zetten we kleinschalig in. 
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Sommige maatregelen kunnen onze huurders ook heel makkelijk zelf toepassen. 
Niet alleen grote klimaat-adaptieve maatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan 
het milieu, ook kleinere maatregelen doen dat. Een groene tuin bijvoorbeeld werkt niet 
alleen verkoelend, maar zorgt ook voor minder wateroverlast en meer biodiversiteit. 
En water dat je opvangt in een regenton, kun je weer gebruiken om de tuin te 
besproeien. Om huurders te inspireren, zijn wij betrokken bij bewonersinitiatieven of 
organiseren we samen met onze partners in de wijk informatieve wijkactiviteiten waar 
we onze kennis delen. 

Natuurlijk werken we ook aan de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. 
Hiermee zijn we al goed op weg. Zo beschikt ons kantoorgebouw ‘De Plataan’ in 
Heiloo over het BREEAM-certificaat met de kwalificatie ‘excellent’, waaruit blijkt dat 
we serieus werk maken van duurzaamheid binnen ons kantoor. Ook zijn we hard bezig 
om ons inkoopbeleid nog verder te verduurzamen. Zo laten we als Kennemer Wonen 
zien dat we niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen organisatie en 
woningen, maar verantwoordelijkheid uitdragen voor de gehele keten.

Thuis in de wijk
Hier staan we voor
Het gevoel van ‘je ergens thuis voelen’ omvat meer dan een dak 
boven je hoofd. Het gaat ook over een schone, veilige en prettige 
leefomgeving. Het verbinden van wonen en zorg is daarbij een 
belangrijk focuspunt. We krijgen te maken met steeds meer ouderen 
die zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En diverse kwetsbare bewo-
ners wonen weer thuis en huren rechtstreeks bij ons. Naast verhuur-
der moet Kennemer Wonen daarom ook een aanspreekpunt zijn: de 
ogen, oren en een verbinder in een wijk.

Hier gaan we voor
We zetten samen met bewoners en onze gemeenten in op schone en veilige buurten 
en pakken woonfraude en overlast aan. Ook zorgen we ervoor dat we zichtbaar en 
gemakkelijk aanspreekbaar zijn voor al onze huurders. Als we weten wat er speelt, doen 
we onze uiterste best om eventuele overlast of een gevoel van onveiligheid te voor-
komen. We werken wijkgericht, we zorgen ervoor dat bewoners ons rechtstreeks weten 
te vinden. En we brengen huurders met elkaar in contact. Samen zetten we ons in voor 
een prettige woonomgeving.

Meer dan voorheen gaan we gebiedsgericht werken. Per wijk of buurt bekijken we wat 
beter kan en moet. We stimuleren ontmoeting. En investeren in het verbeteren van de 
samenwerking met onze netwerkpartners. Het allerbelangrijkste: we verstevigen de 
relatie met onze huurders door naar hen te luisteren, van hen te leren en met elkaar in 
gesprek te blijven. Zo bouwen we samen aan een thuis in de wijk.

4

Een dorps 
decor

Uitgeest - de U tussen Bergen, Castricum en Heiloo (BUCH) – is een 
dorp met een hechte gemeenschap. Bekend om de uitgestrekte 
polders, de geestgronden met bloembollen, molens, slootjes en het 
Uitgeestermeer. Het dorp telt 13.500 inwoners.

We verhuren in Uitgeest circa 1.200 woningen.

Ons
thuis
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De verbindende kracht van tompoucen 
“Ik ken het rijtje arbeiderswoningen aan de 
Kerkbrink maar al te goed. Ooit stond mijn 
wieg op nummer 4. Tegenwoordig ben ik als 
voorzitter betrokken bij de dorpsvereniging in 
de voor malige brandweerkazerne op nummer 6. 
We vergaderen hier, maken plannen en houden 
exposities van lokale kunstenaars.”

“Vrijwilligerswerk, ik doe het graag. Helemaal 
als ik op deze manier kan bijdragen aan meer 
saamhorigheid in het dorp. Of we nu de jaarlijkse 
lichtjes avond organiseren, activiteiten regelen 
voor de kinderen tijdens Sint Maarten of van 

Koningsdag een groot feest maken bij het witte 
kerkje. Dan zitten hier honderden mensen samen 
aan lange tafels te genieten van koffie met een 
oranje tompouce. Dan proef je de eenheid van 
ons prachtige dorp, dat smaakt zo goed!”

Paul Ruis (1952), Groeter van geboorte en 
voorzitter van de lokale dorpsvereniging. 

De ruimte voor de bewoners vereniging, de Commer-in, 
wordt kosteloos ter beschikking gesteld door Kennemer 
Wonen. Voor een actieve wijk.„

“
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Ons werk heeft vaak invloed op de belangrijke momenten in 
iemands leven. Momenten waarop een eigen thuis van onschat-
bare waarde is. Denk aan gaan studeren, samenwonen, een 
scheiding, een huwelijk, een ziekte, een vlucht uit een ander 
land, een overlijden van een dierbare, een eerste baan... Het 
zijn keerpunten die iemand kunnen laten vliegen of breken. 
Op die momenten willen wij van betekenis zijn. 

Omdat de opgaven simpelweg te groot zijn voor Kennemer Wonen alleen, zoeken we 
voortdurend de samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorg-
instellingen, projectontwikkelaars, aannemers en huurders. 

De titel van ons Koersplan is Een thuis maken we samen. Zo is dit koersplan ook tot 
stand gekomen. In nauw overleg met collega’s, huurdersorganisaties, de Raad van 
Commissarissen, Ondernemingsraad en het Managementteam. Voordat we gingen 
schrijven, hebben we in deze gesprekken eerst ons vorige koersplan geëvalueerd. 
Wat was sterk, wat minder? Welke resultaten hebben we gerealiseerd en welke niet? 
Welke structurele trends zijn er, waar we bij de planvorming rekening mee moeten 
houden? Wat zijn de belangrijkste opgaven richting 2030? 

Daarnaast hebben we met de gemeenten een woonbehoefte onderzoek laten uitvoeren 
en met onze huurdersorganisaties een betaalbaarheidsonderzoek. Met huurders van 65 
jaar en ouder spraken wij over langer zelfstandig thuis wonen, over verhuizen en over 
wat wij voor hen kunnen betekenen.

Aanvullend hebben we gesproken met gemeenten, en zorg- en welzijns  partners. 
Ook hebben we met collega-corporaties omgevings verkenningen en scenario-analyses 
uitgevoerd. De input uit al deze bijeenkomsten is verwerkt in dit document.

Onze wens is de samenwerking met alle partijen verder te verstevigen en hierbij 
steeds met elkaar in verbinding te staan. We streven ernaar elkaar te inspireren en uit 
te dagen. De manier waarop we met onze partners samenwerken gaat verder dan wat 
‘moet’ vanuit wet- en regelgeving. Omdat Kennemer Wonen vindt dat we met elkaar 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de leefbaarheid in onze regio – voor nu en 
voor de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat Samen werkt!

5  Krachten bundelen 

Samen 
werkt!

“ De laatste tijd denken we meer na over 
verhuizen. Je moet wel vooruitdenken. 
Alles gaat steeds moeilijker.”

Een huurder (65+)
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In de geest van de tijd 
De Zusters Ursulinen van Bergen wonen 
in het klooster aan de Mericilaan in 
Bergen. Begin vorige eeuw verscheen 
aan de Loudelsweg een imposant kloos-
ter met scholen waar de zusters les 
gaven, een boerderij en diverse grote 
lan derijen waar de zusters samen met 
personeel, koeien hielden en hun eigen 
groen ten verbouwden. Deels waren ze 
zelfvoorzienend. Maar, tijden veranderen. 
Van de 500 zusters die hier ooit werkten 
en woon den, zijn er in 2022 nog 20 over. 
Met een gemiddelde leeftijd van 90 jaar.

Dat het klooster is zoals het nu is, ziet 
Zuster Lucy als de geest van de tijd. “Je 

moet je voorbereiden op een tijd die 
komen gaat”, zegt ze. “Voor het verzor-
gen van een goede oude dag voor de 
zusters was het nodig om de bezittingen 
te verkopen waaronder het klooster-
gebouw. Het kloostergebouw werd ver-
kocht aan Kennemer Wonen ten behoeve 
van sociale woningbouw om mensen met 
een smalle beurs ook een mooie plek 
te geven.” De landerijen van toen zijn 
nu woonwijken waar mensen met veel 
plezier wonen. En de zusters? Zij hebben 
garantie op een mooie woonplek.

Zuster Lucy Tromp, Congregatie Zusters 
Ursulinen in Bergen „

“
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De vraagstukken waarmee we als wooncorporatie 
te maken krijgen zijn groot en onze ambitie is hoog. 
De omgeving waarin wij ons werk doen wordt steeds 
complexer. Tegelijkertijd willen we onze resultaten halen. 
Dat vraagt van onze medewerkers dat ze wendbaar en 
weerbaar zijn. Samenwerken, leren en ontwikkelen zijn 
daarbij van essentieel belang. Daar heeft onze klant, de 
huurder, uiteindelijk profijt van. 

Bij Kennemer Wonen vinden we het belangrijk dat collega’s fijn kunnen werken. 
Verantwoordelijkheden liggen op alle niveaus in de organisatie. Omdat we 
het maximale uit mensen willen halen, proberen we altijd oog te hebben voor 
ieders talent. Zodat medewerkers zich vrij en veilig voelen om oplossingsgericht 
te werken. Wij stimuleren collega’s leergierig te blijven, actief te zijn in het 
netwerk van Kennemer Wonen, slim en creatief te werken, en vooral lol te 
hebben met elkaar. 

Onze kernwaarden

1. Klantgedreven
We zijn oprecht geïnteresseerd in onze huurders en de partners met wie 
we samenwerken. Echt luisteren naar hun verhalen, vragen, dilemma’s en 
opgaven. We weten wat er speelt, wat ze belangrijk vinden en denken mee 
in waardevolle oplossingen. 

2. Betrokken
We zijn betrokken bij elkaar, als collega’s onderling. We zijn betrokken bij de 
buurt waarin we werken. Bij onze huurders en bij onze partners. We voelen 
ons met hart en hoofd verbonden met onze gezamenlijke opdracht. Want 
hoe groter de verbondenheid, des te beter het lukt om onze organisatie-
doelen te bereiken.

3. Ondernemend
We nemen initiatief. Durven besluiten te nemen. Ook als hiervoor iets meer 
lef nodig is. Creativiteit wakkeren we aan. We ontdekken nieuwe mogelijk-
heden om onze doelen te behalen.

Investeren in 
onze mensen

6  Mensenwerk 

Goed 
organiseren

“ Wat betreft onderhoud en woning-
verbetering is Kennemer Wonen 
sterk. Ze zijn heel voortvarend met 
zonnepanelen. Ze zijn gericht op 
duurzaamheid.”

Een huurder
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Financiën en risicomanagement

We willen en we kunnen
De ambitie van Kennemer Wonen is hoog. En dat is nodig, want onze 
opgaven zijn fors en urgent. Tegelijk zijn onze plannen realistisch, al kunnen 
we nu nog niet precies voorzien wat de toekomst voor ons in petto heeft. 
Onze plannen passen in elk geval bij de mogelijkheden binnen het nieuwe 
regeerakkoord. Een akkoord waarin de afschaffing van de verhuurder-
heffing is aangekondigd.

Dat de wereld om ons heen soms verrassend snel verandert, zien we dagelijks in het nieuws. 
Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne, de stikstof problematiek, snel stijgende inflatie of het 
gebrek aan capaciteit van het elektranetwerk. Al dit soort veranderingen vraagt van ons dat we alert 
zijn op wat er kan gebeuren. 

Daarbij moeten we ook continu blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Jaarlijks monitoren we naast 
de actuele ontwikkelingen ook de financiële uitwerking van onze plannen. Als het nodig is, passen 
we onze ambities aan op de realiteit van dat moment. Daarin zijn we pragmatisch. Omdat we een 
verantwoordelijkheid hebben voor huidige én toekomstige huurders. 

Als wooncorporatie blijven we altijd kijken naar wat we maximaal kunnen presteren. De maat-
schappelijke opgave vraagt inzet, kleur en energie van ons allemaal. Want een thuis maken we samen. 

Onze kernwaarden zijn de bouwstenen van onze cultuur. Ze komen 
terug in organisatiecompetenties en gedragsvoorbeelden. We zijn 
no-nonsense en willen vooruit. Samen werken we aan onze maat-
schappelijke opgave.

Vitale medewerkers 
In de jaarlijkse plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken 
is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid. Net zoals voor onze manier van (samen)werken en 
voor eigenschappen zoals regie nemen en netwerken.  
Regelmatige reflectie en aandacht voor de manier van werken en de 
gezondheid van onze mensen, zorgen ervoor dat we als organisatie 
vitaal en wendbaar blijven. Zo kunnen we steeds blijven ontwikkelen. 

Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling
Alleen met klantgedreven, betrokken en ondernemende mede-
werkers kunnen we onze ambities waarmaken. Met onze 
HR-cyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken) 
ondersteunen we medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling 
en krijgen zij de ruimte om zich te ontwikkelen. We bieden veel 
scholingsmogelijkheden. De recente resultaten uit het tweejaarlijkse 
Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek laten zien dat wij er als 
organisatie goed voor staan. En waar we ons als werkgever kunnen 
verbeteren, doen we dat. 

Ruimte voor ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap
Als maatschappelijk betrokken organisatie hechten we veel waarde 
aan ontwikkeling en ondernemerschap. We zoeken continu kansen 
en stimuleren samenwerking. We doen dit niet voor het vernieuwen 
op zich maar voor de realisatie van onze vier pijlers: Betaalbaar 
wonen, Een (t)huis voor iedereen, Duurzaam met oog voor de 
toekomst en Thuis in de wijk.

We werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. 
Dit doen we bijvoorbeeld via klanttevredenheidsonderzoeken, 
klantpanels en open gesprekken. We organiseren scrumsessies 
waarin we onze processen tegen het licht houden om onszelf 
te kunnen verbeteren. Nodigen onze netwerkpartners en 
huurdersorganisaties uit om in zogenoemde ‘werkplaatsen’ te 
verdiepen op maatschappelijke thema’s en opgaven. Hierbij zijn we 
altijd alert op innovatie ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van IT. Waardevolle vernieuwingen passen we toe.
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Focus in samenwerking 
Onze wens is de samenwerking met alle partijen verder te verstevigen en 
hierbij steeds met elkaar in verbinding te staan. We streven ernaar elkaar te 
inspireren en uit te dagen. De manier waarop we met onze partners samen-
werken gaat verder dan wat ‘moet’ vanuit wet- en regelgeving. 
Omdat Kennemer Wonen vindt dat we met elkaar verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor de leefbaarheid in onze regio – voor nu en voor de 
toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat Samen werkt!

Maatschappelijke 
partners: meer 
maatschappelijke 
opvang. En betere 
bereikbaarheid bij 
calamiteiten. 

Huurdersorganisaties: hoe 
verkorten we de wacht-
tijden? Daarnaast oog houden 
voor bewoners met betaal-
baarheids problemen. Plus 
alert blijven op mensen uit 
de maatschappelijke opvang 
die weer thuis wonen. Extra 
aandacht voor geclusterde 
woon vormen.

Zorgpartners: hoe om te gaan 
met de toename van het aantal 
ouderen en de intensievere 
vraag naar zorg aan huis. Plus: 
hoe verlagen we de wacht-
tijden voor mensen met een 
beperking? 

Marktpartijen: meer 
nieuw bouw van sociale 
huur woningen en ver duur-
zaming van onze bestaande 
woning voorraad. 

Gemeenten: meer ruimte 
voor sociale huurwoningen en 
huurwoningen voor de lage 
middeninkomens. 

Een eigen 
badplaats

Castricum (ruim 35.000 inwoners) heeft net als Bergen de luxe van 
een flinke strook kust binnen de gemeentegrenzen. 
Bekende strandopgang van Castricum is die ene vanaf camping 
Bakkum, langs de rozenbottelstruiken. Of je bezoekt het strand via 
het grote parkeerterrein van Castricum aan Zee. Alleen nog even 
dat laatste duin over en de Noordzee ligt aan je voeten. 

We verhuren in Castricum circa 2.400 woningen.

Ons
thuis
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Oud hart met 
een jonge ziel

Over ons
Heeft u vragen over dit koersplan 2030 of heeft u suggesties 
over hoe wij ons beleid kunnen verbeteren? 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur via (072) 8 222 888.

Ook kunt u een mailtje sturen naar 
eenthuismakenwesamen@kennemerwonen.nl 
o.v.v. Koersplan 2030. We nemen dan contact met u op.

Meer informatie over onze plannen vindt u op 
eenthuismakenwesamen.nl. 
Blijf verder op de hoogte via kennemerwonen.nl

Of volg ons op 
LINKEDIN  linkedin.com/company/kennemerwonen 
facebook facebook.com/kennemerwonen
TWITTER twitter.com/kennemerwonen 

Of kom eens langs op ons kantoor op de 
Schuine Hondsbosschelaan 45, 1851 HN Heiloo.

Al sinds de 10e eeuw na Christus biedt de grond van Alkmaar huis-
vesting aan haar inwoners. Befaamd om haar kazen, berucht na de 
overwinning op de Spanjaarden in 1573. Ondanks de rijke historie 
blijft Alkmaar een moderne, levendige plaats waar het fijn leven is.

We verhuren in Alkmaar circa 2.300 woningen.

Ons
thuis
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