
Nieuwsbrief Trivire december 2021

Beste lezers,

We staan aan het einde van het jaar 2021. Een bijzonder jaar waarin corona nog steeds veel 
van alles wat eens zo vanzelfsprekend was heeft veranderd. Toch hebben wij als Trivire ook 
dit jaar weer ons best gedaan om voor u van betekenis te mogen zijn. Door onze dagelijkse 
dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. En te werken aan de uitdagingen die op ons 
pad kwamen. Ik denk hierbij aan de bijdrage die we hebben geleverd aan de energietransitie 
door onze woningen verder te verduurzamen. Aan het vraagstuk van de woningnood in ons 
land, waarover we in gesprek zijn met onze maatschappelijke partners. 

Samen kijken we of we meer, anders en sneller woningen kunnen realiseren. En onze inzet 
in buurten en wijken, waar we hebben gewerkt aan het brengen van sociale balans en een 
verbetering van de leefbaarheid. Allemaal opgaven die ook in 2022 nog volop onze aan-
dacht gaan krijgen.

Voor nu wil ik u en uw dierbaren vooral een hele mooie kerst en jaarwisseling wensen. Blijf 
gezond en laten we van 2022 weer een mooi jaar maken met elkaar. Ik kijk er naar uit!

Warme groet,

Tinka van Rood
bestuurder Trivire
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Beste lezers, 
 
En dan is het ineens het einde van 2020. En wat een bijzonder en bijzonder vreemd jaar is het 
geweest. Wanneer ik 2020 zeg, dan denkt u net als ik waarschijnlijk ook vooral aan één onder-
werp in het bijzonder: corona! Wat heeft dat virus onze wereld, en letterlijk de hele wereld, op 
zijn kop gezet. Alles wat eens zo vanzelfsprekend was, kon en mocht ineens niet meer. En ook 
onze dienstverlening aan u, moesten we plotseling anders vormgeven. Vooral ook omdat uw  
gezondheid en die van onze medewerkers nadrukkelijker dan ooit op de eerste plaats kwam te 
staan. We hopen dat we ondanks alle uitdagingen die corona met zich mee heeft gebracht, dit 
jaar voor u van betekenis hebben kunnen en mogen zijn. En daar gaan we uiteraard in 2021 ook 
weer ons best voor doen. 
 
De feestdagen gaan er dit jaar waarschijnlijk voor iedereen anders uitzien dan voorgaande jaren. 
Maar vanaf deze plek wil ik u en uw dierbaren toch een hele mooie kerst en jaarwisseling wen-
sen. Blijft gezond en hopelijk mogen we elkaar in 2021 weer vaker in levende lijve ontmoeten. 
 

Tinka van Rood,  
directeur/bestuurder Trivire 
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Budgetcoach: wat is dat?
Bij Trivire willen we mensen niet alleen een dak 
boven hun hoofd bieden. Ook vinden we het belang-
rijk om hen te ondersteunen bij wonen wanneer dat 
nodig is.

Bijvoorbeeld wanneer de huurder het overzicht over zijn 
financiële situatie kwijt is. De huurder krijgt dan extra 
begeleiding van ons om weer grip te krijgen op zijn 
portemonnee. Dit doen wij door een budgetcoach in te 
zetten.

Wat doet een budgetcoach?
De budgetcoach geeft informatie, advies en begeleiding 
over de inkomsten en uitgaven van de huurder. Met als 

doel dat de financiële situatie van de huurder verbeterd, 
zodat hij prettig en passend in zijn woning kan blijven 
wonen. Nu en in de toekomst!

Gesprek tussen Trivire en de budgetcoach
Om een beter beeld te krijgen van wat een budget-
coach doet. Wat de samenwerking met de budget-
coach voor Trivire en de huurders betekent. En hoe dit 
wordt ervaren door huurders zelf, ging onze bestuur-
der Tinka van Rood samen met onze collega Edwin 
van Wijnen (financieel medewerker Wonen incasso) in 
gesprek met de budgetcoaches Lenny Kamsteeg en 
Cherry Mozesz. In de video op www.trivire.nl/budget-
coach kunt u dit mooie gesprek bekijken.

De huurdersparticipatieraad van Trivire 
(HPT) zoekt nieuwe leden! 
De Participatieraad van Trivire (HPT) is een zelfstan-
dige en onafhankelijke organisatie. 

Een zelfstandige rechtspersoon voor, door en van 
huurders. De raad vertegenwoordigt alle huurders van 
Trivire op beleidsniveau; hij denkt, praat en beslist mee 
over de dienstverlening van Trivire. De Participatieraad 

onderhoudt contact met de Raad van Commissarissen, 
de bestuurder en het management van Trivire. Door 
het vertrek van enkele leden is de HPT op zoek naar 
huurders die het leuk vinden om zich aan te sluiten bij 
hen. Op Vacatures - HPT-Trivire (participatieraad-trivire.
nl) leest u meer over de voorwaarden en u kunt er een 
bericht achter laten voor de HPT

Een kijkje bij Stichting Kledingbank 
Dordrecht
Eén van de kernopgaven van Trivire is het huis-
vesten van de bijzondere doelgroepen. Maar wie 
zijn die bijzondere doelgroepen nu eigenlijk? Met 
wie werkt Trivire samen om deze doelgroepen te 
huisvesten? En wat doen Trivire en haar samenwer-
kingspartners nu precies voor deze bewoners? 

In een serie portretten gaven we u al eerder een inkijkje 
bij een aantal woonzorglocaties. Vanwege de vele po-
sitieve reacties maken we nu een serie portretten over 
de stichtingen met wie Trivire een warme samenwer-
kingsrelatie heeft. In de zomer waren we op bezoek bij 
Stichting Kledingbank Dordrecht.

De deur van de Sint Jorisweg 74 staat op een kier. 
“Kom maar verder hoor” klinkt door de smalle gang 
vanuit het keukentje waar we vaste vrijwilliger Mariëtte 
van der Linden-Diepeveen ontmoeten. Ze geeft ons een 
korte rondleiding tussen de kleurrijke rekken vol met 
heren-, dames- en kinderkleding en schoenen. 

Een andere vrijwilliger is druk bezig de babykleding op 
te vouwen. Ze houdt een groen rompertje met kangoe-
roes omhoog; “Kijk nou hoe schattig en de kaartjes 
zitten er gewoon nog aan”, zegt ze met een glimlach. In 
deze winkelruimte voel je de warmte van de vrijwilligers. 
Vandaag praat Mariette ons bij over het belang van de 
Kledingbank en geeft ons een duidelijk beeld waarom 
deze locatie echt van betekenis is.

Wat is de Kledingbank?
“De kledingbank is een stichting die zich bezighoudt 
met het hergebruik van kleding. We geven dit aan 
mensen die het financieel zwaar hebben. Dat kan een 
enkele keer zijn: bijvoorbeeld als mensen niets meer 
hebben na een brand. Maar ook structureel. 

Sommige mensen leven van heel weinig geld. Zij 
komen dan twee keer per jaar (in de zomer en winter) 
hier langs voor ‘nieuwe’ kleren. Per seizoen (winter of 
zomer) helpen we zo’n 500 tot 600 volwassenen én 
450 tot 500 kinderen. Onze klanten maken bij ons een 
afspraak op doorverwijzing. Ze krijgen een doorverwijs-
brief van bijvoorbeeld Stichting Leergeld, de sociaal 
wijkteams, het Leger des Heils, de Hoop en Stichting 
Timon. Met zo’n brief in de hand kunnen ze bij ons een 
afspraak maken. Eigenlijk werken we met allerlei in-
stanties samen die met mensen werken die in financiële 
nood zitten. Soms merk je ook wel schaamte hoor bij 
onze bezoekers. Bij het eerste bezoek moeten zij vaak 

een drempel over. Als ze zien dat alles hier netjes in 
rekken hangt én er een paskamer is, dan voelen ze zich 
als snel meer op het gemak. Soms staan mensen na 
een bezoek gewoon met tranen in hun ogen. Dat hoeft 
natuurlijk niet, want we doen het allemaal met heel veel 
liefde”, zegt Mariette. “Je kent het verhaal niet hé, laten 
we er gewoon voor zorgen dat het een prettige ervaring 
is. Dat scheelt, we hoeven geen winst te maken, we wil-
len alleen maar dat mensen blij weer naar huis gaan”.

Waarom werk jij hier?
“Toen mijn kinderen naar de middelbare school gingen 
ben ik hier gestart als vrijwilliger. Ik wilde weer in het 
werkritme komen én nieuwe dingen leren. De Kleding-
bank sprak mij meteen aan. Het is net een echte winkel 
én tegelijkertijd kun je mensen echt helpen. Zelf voel ik 
mij ook verbonden met de doelgroep. Wij hadden het 
ook niet altijd breed en ik weet dus hoe het is om het 
licht aan het eind van tunnel niet te zien”. Nu is Mariette 
de coördinator op deze locatie. Zelf zegt ze hierover; 
“Nu zo’n 11 jaar later ben ik hier elke dag en regel ik 
van alles voor de vrijwilligers en klanten. Zelf ben ik 
echt enorm gegroeid”.

“Hier aan tafel lossen we de wereldproblemen op”
“Er werken hier alleen maar vrouwelijke vrijwilligers, die 
allemaal een huishouden runnen of gerund hebben”, 
aldus Mariette. “Laatst kwam er een dame binnen die 
heel de nacht op was geweest vanwege een brand in 



haar woning. Dan staat iedereen bij ons in de startblok-
ken en wordt alles verzameld, tot aan de washandjes 
aan toe”. Als we haar vragen waarom ze begint te 
stralen als ze dit zegt: “Ja daar doe je het toch voor, 
je zal er zelf maar staan”. “We zijn een hecht team van 
zo’n 20 tot 30 dames. Elke dag hebben we een andere 
ploeg, met mijzelf als constante factor. 

Het is ook zo leuk , omdat elke vrijwilliger anders is. 
We hebben allemaal een andere achtergrond, maar ook 
qua leeftijd lopen we uiteen van 30 tot in de 70 jaar. 

We brengen echt wat anders aan de tafel én lossen sa-
men wereldproblemen op”, Mariette lacht. “Zet ons een 
dagje in de Tweede Kamer en we regelen het wel.. Nee 
naja, dat is gekscherend, maar wel hoe het hier gaat. 
Ook wij maken wel eens wat mee in ons eigen leven, 
dan praten we én huilen we en dat mag hier ook zijn”.

Hoe ervaren jullie de samenwerking met Trivire?
“Ja heel goed. We krijgen dit pand en ons magazijn 
van jullie. Ik was er ook bij toen we zo’n zes/zeven jaar 
geleden van de Varkenmarkt naar dit pand gingen. 
Daar was het ook prima, maar we barsten toen uit onze 
voegen. Hier zag ik meteen al voor mij hoe we alles een 
plekje konden gaan geven. Het is echt een rijkdom dat 
we dit pand mogen gebruiken. En we gebruiken ook 
echt elk hoekje”.

Op welke manier is de Coronapandemie van invloed 
op jullie werk?
“Op veel manieren. We zijn een tijdje dicht geweest, 
dus hebben mensen minder kunnen helpen en we 
hebben echt gemerkt dat we veel meer zijn dan een 
kledingloket. Zeker toen we net weer open gingen. 

Iedereen was verlegen om een praatje en bleef veel 
langer hangen. Toen dacht ik wel: zie je wel dat er veel 
meer speelt bij mensen. We verwachten ook dat er nog 
meer mensen een beroep gaan doen op de Kleding-
bank, omdat we zien dat financiële problemen toene-
men.”

Tot slot, wil je zelf nog iets kwijt?
“Ja, weet je soms komen mensen hier binnen die het 
allemaal niet meer zien zitten. En dan door even aardig 
te zijn, gewoon, even aardig zijn, kun je al heel veel be-
werkstelligen. Dat vind ik mooi om te zien, als mensen 
daardoor weer zichzelf daardoor zijn. 

Dus ik wil iedereen meegeven: geef eens wat aandacht 
aan de mensen om je heen. Dan gebeuren er de mooi-
ste dingen”.

Meer weten en/of de Kledingbank een handje helpen? 
Kijk dan op www.kledingbank-dordrecht.nl/hoe-kan-ik-
helpen/  

Wist u dat u online ook veel huurzaken 
met ons kunt regelen? 
Op onze website www.trivire.nl of met een Mijn 
Trivire account kunt u 24/7 simpel en snel allerlei 
zaken regelen én nakijken, zoals:
• Reparatieverzoek indienen en plannen
• Betalingsgegevens wijzigen 
• Huur opzeggen 
• Contactgegevens inzien
• Betalingen inzien of huur betalen 
• Correspondentie met Trivire inzien 
Bellen of een afspraak maken? Dit is nu meestal niet 
meer nodig. U regelt uw huurzaken gewoon online op 
een tijdstip dat u goed uitkomt!

Bezoek aan Trivire voortaan op afspraak
Soms heeft u een vraag waarover u graag even 
persoonlijk contact wilt hebben met één van onze 
medewerkers. U bent dan van harte welkom bij ons 
op kantoor aan de Callistolaan 2 te Dordrecht. Wel 
willen we u vragen om hier voortaan van tevoren 
een afspraak voor te maken. Hieronder vertellen we 
graag waarom en hoe u dit kunt doen.

Waarom een afspraak?
Tijdens Corona was ons kantoor gesloten voor bezoek. 
Inmiddels worden de coronamaatregelen steeds verder 
versoepeld en kunnen wij weer gewoon persoonlijk met 
u in gesprek gaan. Wel is het zo dat onze medewer-
kers voortaan niet meer altijd allemaal op ons kantoor 
werken. Voor een deel blijven zij vanuit huis werken, 
ook nadat alle coronamaatregelen zijn afgeschaft. Om u 
goed van dienst te kunnen zijn, is het dus belangrijk dat 
u voorafgaand aan een bezoek aan ons kantoor eerst 
een afspraak maakt. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat 
de medewerker die u wilt spreken ook daadwerkelijk 
aanwezig is om u te woord te staan en de tijd neemt 
om u goed van dienst te zijn.

Afspraak maken
Heeft u een vraag? Of wilt u om een andere reden 
graag persoonlijk met ons in gesprek? Maakt u dan 
voordat u langskomt een afspraak. Dit doet u door te 
bellen met telefoonnummer 078 633 16 00.

Tot ziens bij ons op kantoor!



Corporaties Drechtsteden willen 
toenemende druk op de woningmarkt 
halt toeroepen
Het was volop in de media: de toenemende druk op 
de woningmarkt in Nederland. Ook in de Drechtste-
den zien we dat het steeds moeilijker wordt voor 
woningzoekenden om een woning te vinden die 
past bij hun behoeften en portemonnee. Om die 
reden staat dit onderwerp hoog op de agenda’s van 
de woningcorporaties in de Drechtsteden. 

Op donderdag 1 juli 2021 hebben de corporaties in de 
Drechtsteden weer een bod op de woonvisie van de 
gemeentes gedaan. Met dit bod hopen we een stap te 
zetten richting de oplossing van de woning schaarste. 
Want wij vinden dat iedereen een passende woonruimte 
moet kunnen krijgen: nu en in de toekomst!

Druk neemt toe
Niet alleen voor koopwoningen en woningen in de vrije 
huursector geldt dat ze steeds schaarser worden. Ook 
als het gaat om sociale huurwoningen zien we dat de 
vraag en het aanbod in de Drechtsteden steeds minder 
op elkaar aansluiten. Voor een deel komt dit doordat 
huurders lang in hun woning blijven wonen en niet 
doorstromen naar een andere woning die bijvoorbeeld 
na een aantal jaar meer passend is. 

Een andere oorzaak van de schaarste van sociale 
huurwoningen in de Drechtsteden ligt in het feit dat ook 

de groep mensen die aangewezen is op een sociale 
huurwoning steeds groter wordt. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan statushouders, dak- en thuislozen of mensen 
die niet langer terecht kunnen bij zorginstellingen en 
behoefte hebben aan woonruimte met een bijkomende 
lichamelijke- of geestelijke zorgvraag. Ook voor die 
mensen zijn wij er als woningcorporaties en dus zien wij 
de vraag naar sociale huurwoningen verder toenemen 
en de wachttijden voor sociale huurwoningen stijgen.

Werken aan een oplossing
De corporaties in de Drechtsteden vinden het belang-
rijk om dit probleem met elkaar een halt toe te roepen, 
want we voelen dat de urgentie zeer groot is. Deels 
doen we dit door naar snellere en alternatieve bouwvor-
men te zoeken. Denk hierbij aan flexibele en geïndus-
trialiseerde bouw, waarbij woningen worden gebouwd 
in de fabriek en op de locatie in elkaar worden gezet 
waardoor we veel sneller nieuwe woningen kunnen 
realiseren. Maar ook vernieuwde manieren van wonen 
hebben onze aandacht, zoals bijvoorbeeld flexwonen. 

Je kunt hier denken aan het plaatsen van tijdelijke 
woningen op een tijdelijke locatie waardoor het aanbod 
van woningen tijdelijk vergroot wordt. En we hebben 
aandacht voor het probleem van de eerdergenoemde 
doorstroming. 

Zo werken een aantal corporaties in de Drechtsteden 
met doorstroommakelaars die de huurders die niet 
meer passend wonen actief benaderen en hen helpen 
bij het vinden van een woning die wel passend is. De 
vrijgekomen woningen kunnen we dan weer verhuren 
aan woningzoekenden. Maar daarmee zijn we er nog 
niet. Misschien wel het grootste verschil kunnen we 
maken met onze nieuwbouwplannen. In de komende 
vijf jaar bouwen wij in totaal 1982 nieuwe woningen in 
de Drechtsteden. Daar staat echter tegenover dat er 
ook 1375 woningen gesloopt worden, omdat deze niet 
meer voldoen aan de eisen van vandaag de dag. Per 
saldo komen er in de komende vijf jaar dus 607 nieuwe 
sociale huurwoningen bij. Dat is helaas te weinig om de 
toenemende vraag op te lossen. We willen dus graag 
meer sociale huurwoningen nieuw bouwen.

Partnerschap is vereiste
Feit is dat we dit probleem als corporaties niet alleen 
op kunnen lossen. We hebben daarbij de hulp en inzet 

nodig van onze maatschappelijke partners. Om die re-
den zijn we voortdurend in gesprek met de wethouders 
van de verschillende gemeenten in de Drechtsteden.
 
Samen met hen verkennen we eventuele oplossingen 
voor dit probleem en we maken inmiddels goede stap-
pen. En ook de bouwers van woningen zijn voor ons 
een belangrijke partij. Zij zijn degenen die de woningen 
voor ons realiseren en met ons meedenken over hoe dit 
sneller kan, zonder in te leveren op de kwaliteit van de 
woningen.

Einde in zicht?
Lossen we hiermee de druk op de woningmarkt in de 
Drechtsteden op? Niet direct, maar we zijn het wel met 
elkaar eens dat het zo niet langer kan. En dus doen we 
er samen alles aan om met de beschikbare middelen 
die we hebben toe te werken naar een gezonde wo-
ningmarkt, waarin iedereen een (t)huis kan vinden die 
bij hen past. Dat is waar wij voor gaan en staan!

Onderzoek kwaliteit communicatie 
Trivire
In het voorjaar van 2021 hebben we een onder-
zoek uitgezet onder de huurders die lid zijn van het 
huurderspanel van Trivire. We vroegen hen hoe zij 
de communicatie van Trivire beoordelen via de ver-
schillende communicatiekanalen die we hebben. 

Denk hierbij aan de telefoon, brieven, e-mails, website, 
huurdersportaal social media en persoonlijk contact. 
De uitkomsten zijn geanalyseerd en we delen graag het 
resultaat met u! 

Hoe doen we het als Trivire? 
Het onderzoek is ingevuld door meer dan 600 huurders. 
Dat betekent dat we een goed beeld hebben gekregen 
van hoe onze huurders de kwaliteit van onze communi-
catie beoordelen. 

We hebben de belangrijkste conclusies hieronder voor 
u op een rij gezet.  
• We scoren gemiddeld een 7,5,voor onze algemene 

communicatie. Een prachtig cijfer waar wetrots op 
zijn! 

• Alle communicatiekanalen die we hierboven ge-
noemd hebben, scoren een 7 of hoger. Alle com-
municatiekanalen scoren dus een ruime voldoende.   

Per communicatiekanaal hebben de huurders ons 
waardevolle verbeterpunten meegegeven. Zo wordt 
er aandacht gevraagd voor het gebruikersgemak 
van de verschillende communicatiekanalen, moeten 
we meer rekening houden met laaggeletterdheid 
en we moeten sneller en beter antwoord geven op 
vragen die huurders stellen via de verschillende 
communicatiekanalen. Aandachtspunten waar we 
zeker mee aan de slag gaan.  

• Naast veel positieve reacties, zijn er helaas ook een 
aantal negatieve reacties gegeven. De ervaringen 
van huurders die met ons communiceren zijn erg 
verschillend. Daar waar de ene huurder heel tevre-
den is, zijn andere huurders juist zeer ontevreden. 
Gemiddeld scoren we dus een mooie voldoende, 
maar er is zeker ook ruimte voor verbetering. Want 
met wie huurders ook communiceren bij Trivire: ze 
zouden allemaal ongeveer dezelfde ervaring moe-
ten hebben. Een aandachtspunt dus.

Hoe verder? 
Met de uitkomsten van het onderzoek zijn we direct al 
aan de slag gegaan. Zo zijn we op dit moment al onze 
communicatiekanalen nog eens goed onder de loep 
aan het nemen en waar mogelijk aan het verbeteren. 



Contact Callistolaan 2, 3318 JA Dordrecht
  Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht

  Telefoonnummer: 078 633 16 00
  Faxnummer: 078 633 16 99

  Email: wonen@trivire.nl
  Website: www.trivire.nl

En in de tweede helft van 2021 starten we binnen Trivire 
met een project genaamd Communicatief Trivire. In dit 
project gaan we de communicatievaardigheden van 
onze medewerkers verbeteren.  

Bedankt! 
Via deze weg willen we alle huurders die mee hebben 
gewerkt aan het onderzoek nogmaals van harte bedan-
ken. Uw mening is erg belangrijk voor ons en helpt ons 
om onze dienstverlening, en in dit geval onze communi-
catie, verder te verbeteren. Daar gaan we voor!  


