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Waarom Kern kiest voor Whyz

Charles Darwin (1809 - 1882) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most responsive to

change!

Visie en moreel kompas

Een uitspraak die actueler is dan ooit. De snel veranderende wereld vraagt om daadkrachtige leiders met een lange termijnvisie en scherp afgesteld moreel 

kompas. Die verder kijken dan het kwartaalverslag en teams als ‘ecosysteem’ benaderen. De mondiale vraagstukken van vandaag en morgen – van 

duurzaamheid en ethiek tot technologie en geopolitiek – vragen om wendbare organisaties, toekomstbestendig leiderschap én management.

Leiderschap opnieuw vormgeven

Bij Whyz doen wij niets liever dan onze klanten helpen bij deze transformaties. Het is onze missie om leiderschap te herontwerpen voor de 21e eeuw. Wij 

hebben de insights, ervaring én het netwerk om deze transitie naar toekomstbestendig leiderschap te versnellen. Dit doen we door klanten toegang te 

geven tot koplopers die de status quo bevragen en systeemverandering aanjagen. Leiders die de wereld van morgen creëren door een brug te slaan tussen 

visie en operatie.

Organisaties en teams verrijken

Onze verbindende en persoonlijke aanpak maakt Whyz hofleverancier van toekomstbestendige leiders en complementaire teams. Wij kennen en plaatsen 

(un)usual suspects die organisaties en teams verrijken: visionairs met lef, een disruptieve mindset en zelfkennis. Deze new and next generation staat voor 

een diverse en inclusieve werkcultuur – een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd voelen en het verschil kunnen maken. 

Onze deskundige en ervaren consultants gaan nooit voor grijs of middelmaat. Het is deze passie voor ons vak en onze klanten waarin wij excelleren. Elke 

keer opnieuw!



In het kort

✓ Kern is hét kenniscentrum voor alle betrokken stakeholders van het 

gebouwde hart. Wonen, werken, winkelen, recreëren.

✓ Als directeur ben je verantwoordelijk voor de groei van het aantal leden 

en het vestigen van Kern als hét kenniscentrum in de vastgoedsector.

✓ Je hebt brede ervaring in de vastgoedsector en hebt een duidelijke visie 

op de toekomst van het gebouwde hart.

✓ Je bent van nature een verbinder en begrijpt hoe belangrijk het is om 

kennis, inzichten en diverse stakeholders samen te brengen om tot 

nieuwe oplossingen te komen.

✓ Je hebt uitstekende management skills, bent initiatiefrijk en hands-on.



Dit ga je doen als directeur bij Kern

✓ Je bent verantwoordelijk voor de groei van het aantal leden en het vestigen van Kern als hét kenniscentrum in de vastgoedsector.

✓ Je geeft leiding aan het Kern bureau. Het bureau van de vereniging speelt een belangrijke rol in de dagelijkse dienstverlening en 

service naar de leden en de sector. Je werkt daarbij nauw samen met de programmamanager.

✓ Je bent verantwoordelijk voor het personeelsmanagement, de cultuur op het kantoor, de kwaliteit van de service en dienstverlening 

door de medewerker(s).

✓ Je rapporteert aan het Kern bestuur, draagt zorg voor vaststelling en uitvoering van het beleid in nauwe samenwerking met het Kern 

bestuur.

✓ Je zorgt voor implementatie van noodzakelijke bedrijfsprocessen en werkprocessen ter verbetering van het functioneren van de 

organisatie. 

✓ Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van nationale en internationale contacten met leden en stakeholders. 

✓ Je bent verantwoordelijk voor het financiële resultaat van de vereniging.

✓ Je draagt mede zorg voor de kennisuitwisseling met andere kennisplatforms zoals De Retailagenda, De Nieuwe Winkelstraat, ECSP, 

Neprom, IVBN en ULI, waarbij ontwikkelingen en actoren veelal multisectoraal en mogelijk internationaal zijn.

✓ Je bent verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van de diverse diensten en activiteiten van de vereniging zoals het Kern 

Jaarcongres, de Kern Jaarprijs en de Kern Marketingprijs, Meerwaardedam, de Tias Kern Academie, studiereizen, de kennis- en 

netwerkbijeenkomsten, de communicatie met de leden en de stakeholders, de website, het onderhouden van het ledennetwerk en het 

toezicht houden op het functioneren en de kwaliteit van commissies. 

✓ Je stelt de agenda op voor bestuursvergaderingen en bewaakt de acties die voortvloeien uit de vergaderingen. 



Dit is jouw bagage

✓ Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau.

✓ Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.

✓ Je hebt brede vastgoed- en managementervaring op het gebied van wonen, werken, winkelen en 

recreëren. 

✓ Bij voorkeur heb je ervaring in de vastgoedsector bij zowel de publieke als private partijen.

✓ Je overziet het speelveld, de verschillende stakeholders en belangen rondom het gebouwde hart.

✓ Je bent een gesprekspartner voor zowel C-level, management en de next generation.

✓ Je bent daadkrachtig en durft beslissingen te nemen.

Dit maakt jou bijzonder

✓ Je bent pro-actief, initiatiefrijk en hands-on.

✓ Je hebt oog voor detail, bent sterk in planning en organisatie.

✓ Je bent een verbinder pur sang, sensitief en genuanceerd.

✓ Je bent communicatief sterk en weet de visie van Kern uit te dragen via diverse kanalen zoals de 

vakpers, social media, tijdens evenementen en in persoonlijk contact.



✓ Je hebt brede ervaring in de vastgoedsector met wonen, werken, winkelen en recreëren. 

✓ Je hebt een groot en actueel netwerk in de sector, zowel publiek als privaat.

✓ Je bent een echte verbinder en weet als geen ander hoe belangrijk samenwerking en kennisdeling

is om tot goede oplossingen en nieuwe inzichten te komen.

✓ Je bent nieuwsgierig, innovatief en hebt een open blik, met een krachtige visie op de toekomst van 

het gebouwde hart. 

✓ Je straalt senioriteit uit, bent het boegbeeld van Kern en weet overal aan tafel te komen om de 

verbinding te maken. 

✓ Je bent hands-on, doelgericht en loopt over van energie.

Dit maakt jou passend bij Kern



✓ Kern kent haar oorsprong in de Nederlandse Raad voor Winkelcentra 

(NRW) maar heeft haar visie verbreed. Kern is hét kenniscentrum voor 

alle betrokken stakeholders van het gebouwde hart. Wonen, werken, 

winkelen, recreëren. 

✓ Kern heeft een directeur en programmamaker in dienst. De directeur 

rapporteert aan het 5 koppig bestuur.

✓ Kern verbindt circa 200 bedrijven en 400 leden tot 1 community.

✓ Kern is een hands-on type vereniging, zonder lobby. Ze faciliteert de 

ontmoetingen en kennisdeling. De leden stropen de mouwen op, staan 

open voor nieuwe inzichten en gaan samen aan de slag om waardevolle 

toekomstbestendige plekken te creëren.

Dit is Kern

Utrecht



Wat is een goede stad? Hoe bepaal je dat? Welke functies, samenhang, doelgroepen en ontwerp 

liggen er aan ten grondslag? Welke stakeholders en belangen moeten er bij betrokken worden? Hoe 

gaan we om met duurzaamheid, wat zijn innovatieve oplossingen om het gebouwde hart ook 

toekomstbestendig te houden? Zijn er nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden te 

bedenken? Hoe komen we van droom naar realiteit? 

Kern biedt de ontmoetingsplaats voor deskundigen, belanghebbenden en vernieuwers van deze 

kernen: de makers van het gebouwde hart.

Kern begrijpt de dynamiek, overziet de trends en ontwikkelingen, verbindt de verschillende belangen 

en inspireert tot nieuwe inzichten.

Uitdagingen en ontwikkelingen bij 

Kern



✓ Je draagt bij aan de tevredenheid van de leden.

✓ Je vergroot het ledenaantal de komende jaren.

✓ Je vergroot de relevatie van de vereniging binnen haar speelveld.

✓ Je maakt van Kern hét kenniscentrum binnen de vastgoedsector, waar kennis wordt gedeeld en

oplossingen worden gevonden voor vraagstukken rondom het gebouwde hart.

✓ Je versterkt het netwerk en kennis in de sector door het organiseren van congressen, 

projectbezoeken, awardprogramma’s, opleidingen en studiereizen.

✓ Je bent zichtbaar bij alle stakeholders in de sector, denk bijvoorbeeld aan ontwikkelaars, beleggers, 

bouwers, overheid, provincie, gemeente, adviesbureau’s, beheerders.

✓ Je zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering en goedlopende interne organisatie.

Dit maakt jou succesvol als directeur



Searchproces & planning
✓ 1e ronde gesprekken bij Vereniging Kern, woensdag 15 december 2021.

✓ 2e en 3e ronde gesprekken bij Vereniging Kern, donderdag 16 december 2021.

✓ Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.



✓ Vereniging Kern

✓ Toolkit sociale meerwaarde

✓ Aangesloten bedrijven bij Vereniging Kern

✓ Kern academie

Informatie vereniging Kern

https://www.kern.nl/
https://cdn.chainels.com/image/311614178260290585
https://www.kern.nl/media/pages/home/netwerk/6bedf4d6d0-1619594761/ledenlijst-per-maart-2021.pdf
https://www.kern.nl/media/pages/kernacademie-informatie/4ec2c9b865-1632837206/folder-tias-kernacademie.pdf


Vereniging Kern werkt samen 

met Whyz Executive Search bij 

de search voor een directeur.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Lodewijk Burger

06 - 8220 8868 

lodewijkburger@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Please consider the environment before printing this document.


