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SANDER TROUW 

“DE PRE EMPLOYMENT SCREENING WAS BIJZONDER COMPLEET EN GRONDIG” 

"Toen ik solliciteerde naar de functie van projectontwikkelaar bij Rijswijk Wonen kwam 
ik in aanraking met consultant Ed Knoppert van CBK werving en selectie. Ed Knoppert 
kent de sociale woningbouw en het vak van projectontwikkeling enorm goed. 
Uiteraard hebben we mijn opleiding en werkervaring doorgenomen, maar hij 
besteedde veel aandacht aan de wederzijdse match tussen mij en de 
woningcorporatie. Hoe sta je in het leven, waar wil je in je werkleven naartoe, waar 
word je blij van, wat motiveert je elke dag? Is er een persoonlijke en professionele klik 
tussen beide partijen? Past de corporatie bij mij en pas ik bij de cultuur en ambities van 
de corporatie? Ik vond het prettig om dit samen met hem te verkennen. Door dit 
gesprek kreeg ik nog meer zin in de nieuwe baan en gelukkig heeft Rijswijk Wonen voor 
mij gekozen." 

Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met ongeveer 6.000 huurwoningen. Met 52 
medewerkers zorgt de corporatie al meer dan 100 jaar voor goede en betaalbare 
woningen voor huishoudens met een smalle beurs in Rijswijk en omgeving. De ambities 
voor de komende jaren zijn:  

• Sterk accent op betaalbaarheid 
• Vergroten beschikbaarheid sociale voorraad 
• Verbeteren en verduurzamen bestaande woningen 
• Werken aan leefbare buurten met een focus op schoon, heel en veilig 
• Digitale én persoonlijke dienstverlening 

BR U G F U N C T I E  M E T  O O G  V O O R  B E W O N E R S  

Deze ambities spreken Sander Trouw aan: "Mijn persoonlijke missie is dat ik als 
projectontwikkelaar een brugfunctie wil vervullen tussen techniek, commercie en 
klantvraag. Woningen moeten mooi, functioneel en betaalbaar zijn en passen bij de 
bewoners. Dit hele plaatje moet kloppen. Ik ben van oorsprong techneut met hts 
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bouwkunde op zak. Bij mijn werk voor aannemers liep ik tegen winstmaximalisatie aan 
als drijfveer. Ik sta anders in het leven en wil graag meebouwen in de sociale 
volkshuisvesting: goede en passende woningen voor mensen die niet al te veel te 
besteden hebben. Ik ben dan ook enorm blij met deze overstap: aan de 
opdrachtgeverskant kan ik zelf meer betekenen voor deze mensen en ik heb invloed 
op het eindproduct woning." 

GR O N D I G E  P R E  E M P L O Y M E N T  S C R E E N I N G  

Sander was niet actief op zoek naar een andere baan, maar stond wel open voor een 
woningcorporatie rond zijn woonplaats: "De reisafstand naar mijn 'oude' werk kon 
oplopen tot drie uur per dag en dat is niet ideaal als je een gezin hebt met twee jonge 
kinderen die in de opvang zitten. Rijswijk Wonen is dichterbij mijn woonplaats 
gevestigd en is bovendien actief in een werkgebied dat ik goed ken, omdat ik daar via 
een aannemer had gewerkt." 

Rijswijk Wonen had de werving en selectie uitbesteed aan CBK. Sander: "Ik had een 
ontspannen gesprek met hun consultant Ed Knoppert. Hij verdiepte zich in mij als 
persoon en zocht naar de wederzijdse match. Ik ben zeer tevreden over de 
dienstverlening van CBK. Ze zijn uitermate punctueel en doortastend. De pre 
employment screening met consultant Agnes van der Weiden was bijzonder compleet 
en grondig. Aan alles merk je dat ze zowel de belangen van de opdrachtgever en als die 
van mij zeer serieus nemen. Ze ontzorgen beide partijen en ik ben tijdens het hele 
traject prima begeleid." 

N I E U W B O U W  E N  V E R D U U R Z A M I N G  

Sander Trouw werd uitgenodigd door Rijswijk Wonen: "Na een grondige voorbereiding 
met Ed Knoppert had ik een prettig gesprek met de manager vastgoed, de manager 
P&O en de projectleider. De klik op inhoud en mens was er en uiteindelijk kreeg ik de 
baan aangeboden per januari 2020. Ik ga diverse projecten oppakken in en om Rijswijk, 
waaronder een nieuwbouwproject waarin Rijswijk Wonen ruim 800 woningen gaat 
bouwen in de periode 2019 tot en met 2023. Zo kunnen we inspelen op de enorme 
behoefte aan betaalbare woningen. Daarnaast ga ik me bezighouden met 
verduurzaming van de woningvoorraad. De komende vijf jaar worden meer dan 1.600 
woningen naar ten minste Label B gebracht." 

TR E N D S  V O L K S H U I S V E S T I N G  

De volkshuisvesting staat voor grote uitdagingen. Sander benoemt drie trends: 
"Allereerst moeten we zo duurzaam mogelijk bouwen en dat gaat verder dan gasloze 
woningen en het is enorm belangrijk om bij die transitie de klant niet uit het oog te 
verliezen. Tweede is dat je als corporatie slim om moet gaan met volumes en kosten: 



 

 

 

ã Copyright CBK – werving & selectie 

waar zit het optimum tussen formaat van het huis, prijs en wat er de klant kan betalen? 
Derde is dat er meer prefab gebouwd zal worden: standaardisering drukt de kosten. 
Daarbij vind ik dat je moet voorkomen dat we eenheidsworsten bouwen. We moeten 
mooie en betaalbare woningen neerzetten die er niet allemaal hetzelfde uitzien." 

ME E R W A A R D E  CBK 

• Uitermate punctueel en doortastend 
• Aandacht wederzijdse match tussen kandidaat en woningcorporatie 
• Complete en grondige pre employment screening 
• Kennis sociale woningbouw en het vak projectontwikkeling 
• Ontzorgen woningcorporatie en kandidaat 
 


