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GERDA VAN DEN BERG 
“ZE WETEN WAT ER SPEELT EN KENNEN DE SFEER EN CULTUUR VAN ONZE ORGANISATIE” 

"De werving en selectie van functies op hbo- en wo-niveau besteden wij uit, omdat CBK 
een veel beter zicht heeft op de arbeidsmarkt. Zij weten waar de kandidaten zitten en 
hoe ze te bereiken. Daarnaast maken ze gebruik van hun eigen netwerk, waarmee ze 
ook de latente zoekers weten te vinden. Als CBK de voorselectie heeft gemaakt, neemt 
onze afdeling P&O de definitieve selectie over." Gerda van den Berg, directeur-
bestuurder, geeft een inkijk in de werving en selectie van de Sleutels. 

“We zijn volkshuisvesters in hart en nieren. Al zo’n 100 jaar huisvesten wij mensen met 
weinig kansen op de woningmarkt in Leiden en Voorschoten. Met ruim 90 medewerkers 
zorgen we ervoor dat de 8.000 huishoudens die een woning bij ons huren goed wonen, 
in aantrekkelijke wijken."   

Elke dag wordt er hard gewerkt aan de realisatie van deze vier ambities: 'Als sociale 
volkshuisvester bieden we betaalbare huurwoningen, als dienstverlener sluiten we aan 
op de wensen van de huurders, als partner doen we dit samen met onze huurders en 
als organisatie staan we voor kwaliteit en duurzaamheid.' 

OO G  V O O R  S F E E R  E N  C U L T U U R  

Voordat Gerda van den Berg zo'n acht jaar geleden in dienst kwam als directeur-
bestuurder, werkte de Sleutels al samen met CBK werving & selectie. "Het bureau was 
voor mijn komst al een begrip en iedereen was tevreden over de dienstverlening en de 
resultaten. Als woningbouwvereniging willen wij een persoonlijke band opbouwen met 
onze bewoners en zo staat CBK ook in hun aanpak. Ze komen regelmatig op bezoek en 
weten wat er speelt en kennen de sfeer en cultuur van onze organisatie. Belangrijk, 
omdat ze daarmee kunnen beoordelen of iemand bij ons past en of wij passen bij de 
wensen en persoonlijkheid van een kandidaat."  

DIRECTEUR-BESTUURDER 
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TO E G A N G  T O T  E I G E N  N E T W E R K  

CBK wordt ingezet voor functies op hbo- en wo-niveau, al komt het ook voor dat het 
bureau de werving en selectie van medewerkers op mbo-niveau doet. "Met welke vraag 
je ook komt of het nu om managers, teamleiders of wijkconsulenten gaat, CBK helpt 
ons. Wij leveren vaak de basistekst aan en CBK maakt er een wervende 
personeelsadvertentie van. Zij kijken met andere ogen naar de functie en de tekst en 
maken onze droge opsomming aantrekkelijker voor de doelgroep. Zij begrijpen waar 
het om gaat en vooral welke persoonlijkheid en competenties wij zoeken en dat gaat 
verder dan opleiding en ervaring. Zij maken de mediakeuze voor de 
personeelsadvertentie en benaderen actief kandidaten in hun netwerk. Dat laatste 
vind ik echt een meerwaarde, want wij maken ook kennis met kandidaten die niet op 
de advertentie zouden hebben gereageerd, maar toch goed bij ons passen." 

PL E Z I E R I G E  S A M E N W E R K I N G  

Gerda van den Berg ervaart de samenwerking met consultant Ed Knoppert als 
uitstekend: "Het contact is persoonlijk en Ed is direct, open en plezierig in de omgang. 
Hij neemt echt de tijd voor ons, kent de sector volkshuisvesting door en door en dat zie 
je terug in de werving. Hij zet zich honderd procent voor ons in. Als hij niet direct 
iemand heeft kunnen vinden, kan het zijn dat hij na een paar maanden belt: 'ik heb nu 
iemand gevonden die perfect bij jullie past'. Voordat we in zee gaan met een kandidaat, 
voert CBK een onderzoek uit naar het cv. Dat geeft ons extra zekerheid." 

ME E R W A A R D E  CBK 

• Kennis van arbeidsmarkt én volkshuisvesting 
• Toegang tot eigen netwerk van potentiële kandidaten 
• Direct, open en plezierig contact 
• Goed op hoogte van cultuur en sfeer de Sleutels 
• Zeer gemotiveerd om de juiste kandidaat te werven en te selecteren. 


