In Memoriam
Eric (H.J.G.) van Kaam, directeur-bestuurder van Velison Wonen is op 18 juni overleden. Veel te jong
in de leeftijd van 61 jaar.

Eric was vanaf 1 november 2019 in dienst bij Velison Wonen. Daarvoor heeft hij ruim veertig jaar
diverse management- en bestuursfuncties vervuld in de volkshuisvesting, onder andere bij Ymere,
Stichting Volkswoningen en Woningbouwvereniging De Sleutels. Eric was daarnaast docent
Verhuurmakelaar bij FMH/Habitask.

In Erics visie verdienen huurders een goed leven, in een leefbare wijk. Ervoor zorgen dat in ieder geval
kinderen kunnen opgroeien in goede en veilige wijken. Hij wilde graag die dingen doen, die
toegevoegde waarde voor de huurders opleveren. Al het andere vond hij “waste”. Geld, tijd en inzet
die we beter kunnen inzetten voor de huurders en voor de Volkshuisvesting. Hard werken met oog
voor de huurder was voor hem vanzelfsprekend. Dat bleek onder meer door het door hem met zijn
medewerkers opgestelde ondernemingsplan “Meedoen in IJmond, door maatwerk in wonen”; daarin
zijn veel van zijn drijfveren in doelen omgezet. Met veel inzet werd en wordt onder zijn leiding door de
medewerkers daaraan invulling gegeven.

Ook heeft Eric een grote bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van Velison Wonen naar een
meer resultaat gestuurde organisatie. Hiermee anticiperend op de ingrijpende veranderingen in de
corporatiesector. Binnen Velison Wonen is in de relatief korte tijd dat Eric directeur-bestuurder was,
een uitgebreid solide fundament gelegd voor de komende jaren.

Eric kwam het best tot zijn recht in een dynamische en veranderende maatschappelijke omgeving. Hij
mistte het contact met de huurders en medewerkers; wilde weer meer met Volkshuisvesting bezig
zijn. Dat maakte zijn stap van Directeur Vehuur en Wonen bij Ymere naar directeur-bestuurder bij
Velison Wonen voor hem een logische. Hij wilde nog veel langer samen met de medewerkers en
stakeholders aan de slag om alles beter te maken. Beter voor de medewerkers, voor Velison, voor de
regio maar bovenal voor onze huurders. Zijn kracht lag hem vooral in mensen vanuit een visie op een
juiste manier te inspireren en mee te krijgen. Met een oog voor talent, hands-on mentaliteit en de wil
om het beste uit de mensen te halen. Nuchter en resultaatgericht. Eric was met recht een ‘mensenmens’.

Eric was een goed communicator die in brede kring sympathie verwierf. We herinneren ons Eric als
een collega met een warm hart, enorm betrokken en altijd enthousiast. Wellicht wat ongepolijst,
maar inspirerend, resultaat gericht, regie voerend en samenwerkend. Verbindend in de vertaling van
strategie naar de operatie en omgekeerd. Innovatief, een scherpe pragmatische denker en
probleemoplosser. Een doorzetter met het juiste gevoel voor prioriteiten. Gecommitteerd aan een
uitgezette koers en ondersteunend als leider. Eric was goed in staat anderen te overtuigen van de
waarde en impact van zijn visie en wist daarmee mensen te inspireren en vooruit te helpen.

Eric heeft dat wat hem overkwam moedig, met een groot relativeringsvermogen, met onmiskenbare
en eigenzinnige humor en met grote zorgvuldigheid gedragen. We hebben daar groot respect en
bewondering voor. Tot het laatste moment heeft hij zijn belangstelling en betrokkenheid met de
sociale huisvesting in het algemeen, en die van Velison Wonen in het bijzonder getoond.
Onze verslagenheid is groot en onze diepe medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, familie en
vrienden.
Namens Velison Wonen,
Siebe van den Berg
Jeroen Molenkamp
Directeur-bestuurder a.i.

