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PETER HOOGVLIET 
“DIE AANDACHT EN ZORG VOOR DE MENS MAAKT HET VERSCHIL” 

"Eind 2019 kwamen er twee belangrijke functies vrij bij Meer Wonen. We zochten een 
manager Vastgoed en een manager Wonen. Omdat we geen eigen afdeling 
personeelszaken hebben, schakelde ik CBK werving en selectie in. Ik zit hier inmiddels 
vier jaar na bemiddeling door hun consultant Ed Knoppert. Destijds heb ik zijn 
dienstverlening als prettig, grondig en zorgvuldig ervaren. Ook nu weer heeft hij alle tijd 
genomen om vooraf met mij als opdrachtgever, maar ook met onze medewerkers te 
praten. Uiteraard moet je een goed beeld hebben van de noodzakelijke kennis en 
ervaring. Maar net zo belangrijk is: wat voor iemand past in ons team? Wat voor iemand 
hebben wij nodig? Wat zijn de verwachtingen van onze medewerkers? CBK neemt ook 
cultuur, sfeer en type mens mee bij de werving en selectie. Ik ben dan ook blij met de 
twee nieuwe managers die hart hebben voor onze bewoners en daadkracht om onze 
doelen te halen." Peter Hoogvliet, directeur bestuurder Meer Wonen. 

Stichting Meer Wonen bouwt, verhuurt en onderhoudt meer dan 3500 (sociale) 
huurwoningen in de gemeenten Oegstgeest en Kaag en Braassem. 'Thuis in uw wijk' is 
de belofte aan de bewoners. In het strategisch jaarplan 'Hart op Weg' staan 
betaalbaarheid en beschikbaarheid, lokale verankering, duurzaamheid en goede 
dienstverlening centraal. Peter Hoogvliet: "Mensen die minder te besteden hebben of 
extra aandacht en zorg nodig hebben, moeten kunnen wonen in een fijne woning, 
samenleven in een veilige wijk en onderdeel zijn van een levendige 
dorpsgemeenschap. Wij willen echt dicht bij de bewoners staan. Vandaar dat we een 
eigen onderhoudsploeg hebben, buurt- en wijkbeheerders en huismeesters op onze 
complexen. Zij zijn de oren en ogen in de wijk." 

EX T R A  W O N I N G E N ,  V E R D U U R Z A M I N G  E N  S O C I A L E  G E Z I C H T  

De komende jaren wil Meer Wonen meer woningen om te voldoen aan de grote vraag 
naar goede en betaalbare woningen. Peter Hoogvliet: "In vijf jaar tijd bouwen we in 
samenwerking met projectontwikkelaars 400 nieuwe woningen. Een grote opgave, 
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want het zijn spannende tijden met onder meer stijgende bouwkosten en 
stikstofproblematiek. Tweede uitdaging is het verduurzamen van onze woningen. Wij 
richten ons daarbij vooral op de basis: goed isoleren van vloeren, dak, muren en glas. 
Ongeveer 600 woningen hebben al zonnepanelen op het dak. Daarmee besparen 
bewoners al op hun energiekosten. Derde aandachtspunt is de sociale kant van ons 
werk: leefbaarheid en inclusie. Omdat wij regelmatig aanwezig zijn in wijken en 
buurten, hebben een signaleringsfunctie naar allerlei maatschappelijke en 
gemeentelijke instanties. Wij zien waar er bijvoorbeeld extra zorg of ondersteuning 
nodig is." 

GR O N D I G E  A N A L Y S E ,  S C H E R P E  W E R V I N G S T E K S T  

Na de gesprekken die CBK had met Pieter Hoogvliet en de medewerkers, werd er een 
profiel opgesteld. Op basis daarvan werd de wervingstekst door CBK geschreven. "Door 
de grondige analyse, gaf die vacaturetekst een goed beeld van wie wij zochten als 
manager en mens", vertelt Peter Hoogvliet. "Het familiegevoel is ook belangrijk, want 
we zijn een kleine organisatie. CBK is met vervolgens met een eerste selectie van 
kandidaten gekomen. Samen met de adviescommissie hebben we gesprekken gehad 
en uiteindelijk hebben we unaniem voor dezelfde kandidaten gekozen. Het uitgebreide 
voortraject van CBK heeft ons hierbij ons enorm geholpen. Wij willen door met onze 
sociale en vastgoedprojecten en hebben nu twee managers die zonder te veel poeha 
aanpakkers zijn. Ze kunnen de verbinding intern en extern maken en zijn sterk in 
uitvoer. Geen dikdoenerij, maar wel doen met het hart voor onze bewoners." 

ZO R G V U L D I G E  S P A R R I N G P A R T N E R  

Peter Hoogvliet is tevreden over de samenwerking met CBK: "Ed Knoppert stelt goede, 
inhoudelijke vragen en hij vraagt door. Ik zie hem als sparringpartner: hij houdt ons een 
spiegel voor en durft kritisch te zijn om tot een goed profiel te komen. Door ook met 
medewerkers te spreken, hebben zij het gevoel dat ze worden gehoord en dat er 
rekening met ze wordt gehouden. Dat geeft draagvlak. De lijnen zijn kort en hij is dag 
en nacht bereikbaar. Ed Knoppert is zeer zorgvuldig naar ons en de kandidaten toe. Die 
aandacht en zorg voor de mens maakt het verschil." 

ME E R W A A R D E  CBK 

• Sparringpartner die kritisch durft te zijn 
• Aandacht voor cultuur en medewerkers 
• Zorgvuldig naar opdrachtgever en kandidaten 
• Korte lijnen, goede bereikbaarheid 
• Goed profiel, scherpe wervingsteksten 

 


