
OP KOERS
VOOR AL ONZE 

BEWONERS

SAMEN KUNNEN WE MEER 
Door goed samen te 
werken met elkaar en onze 
samenwerkingspartners kunnen 
we onze service nog beter 
maken. We kunnen zelfs niet 
zonder die partners. We vullen 
elkaar aan en schakelen ze 
in als wij de hulp niet kunnen 
bieden die u als bewoner nodig 
heeft. We gaan steeds nieuwe 
samenwerkingen aan en breiden 
de huidige samenwerkingen uit.

DUURZAAMHEID  
Zorgen dat u steeds duurzamer 
woont is heel belangrijk. Daarom 
maken we daar flinke stappen 
in. We maken woningen klaar 
voor nu en voor de toekomst. 
We doen dit op verschillende 
manieren, zoals isoleren, het 
plaatsen van zonnepanelen 
en overstappen naar het 
warmtenet. Om u als bewoner 
het meeste voordeel te laten 
halen uit de vernieuwingen die 
we aanbrengen in de woningen 
geven we u voorlichting over het 
gebruik van de verbeteringen.

DIGITALISERING-
DIENSTVERLENING  
We staan voor u klaar voor 
persoonlijk contact. Maar u wilt 
waarschijnlijk ook zelf zaken 
kunnen regelen op het moment 
dat het u uitkomt. Daarom bieden 
we steeds meer diensten digitaal 
aan. Uw zaken regelen op het 
moment dat het u uitkomt, dat 
is wat we belangrijk vinden bij 
Trivire. Gewoon vanuit uw eigen 
huiskamer.

DOORSTROMING  
Zeker in een tijd waarin minder 
woningen beschikbaar zijn, 
zetten we een stap extra om te 
zorgen dat alle huurders in een 
passende woning wonen. Als uw 
inkomen of gezinssamenstelling 
bijvoorbeeld verandert, kan het 
zijn dat de woning niet meer 
bij u past. We begeleiden u 
dan graag naar een nieuwe, 
passende woning.

‘‘	BEWEEG	VANDAAG	 
 AL RICHTING DE  
 UITDAGING VAN MORGEN”
 Zippora

wij staan binnenkort

op de stoep!

Binnenkort staat Trivire voor 
uw deur. Nou ja, niet letterlijk. 
Maar we komen binnenkort 
wel naar uw wijk toe om met u 
in gesprek te gaan over hoe 
we de komende jaren nog 
meer voor u van betekenis 
kunnen zijn.
U heeft hier vast een mening over en die horen wij heel graag. 
Laat dus van u horen en kom binnenkort naar ons wijkevenement.
Waar en wanneer we bij u in de wijk zijn? Daar krijgt een speciale 
uitnodiging voor op de mat! Houd de post dus goed in de gaten 
en hopelijk zien we u snel.

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van Trivire

ELKAAR LEREN KENNEN

In een fijne buurt kent u de mensen om u heen. U kunt een  
praatje met elkaar maken en als u een goede band met elkaar 
heeft, staat u eerder voor elkaar klaar. Daarom zorgen we voor 
netwerkontmoetingsplekken. Dit zijn plekken waar activiteiten 
georganiseerd worden voor en door bewoners. Ook kunt u hier 
terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg. Daarnaast zijn dit 
belangrijke plekken om onze samenwerkingspartners in de wijken 
en buurten beter te leren kennen. Hierdoor wordt de samen
werking nog beter en kunnen we nog meer voor u betekenen.  

ONZE COMMUNICATIE

Uiteraard wilt u als huurder gehoord worden als er iets aan de 
hand is met u of uw woning. En u wilt dat we op een begrijpelijke 
manier dingen uitleggen. Over het algemeen zijn bewoners 
tevreden over hoe we met ze communiceren. Maar er zijn altijd 
punten die we kunnen verbeteren. Hier werken we hard aan. We 
proberen de manier van communiceren van onze medewerkers 
altijd te verbeteren. Dit doen we met trainingen en opleidingen. 
Zo zorgen we ervoor dat we nog meer voor u kunnen betekenen.

Bij	Trivire	zetten	we	ons	dag	in,	dag	uit	in	om	
van	betekenis	te	zijn	voor	al	onze	bewoners.	
We	zijn	er	dan	ook	voor	iedereen	die	onze	
hulp	nodig	heeft	bij	wonen.

Om te zorgen dat we bij Trivire allemaal weten wat belangrijk 
is, hebben we een plan gemaakt voor de komende jaren. 
Dit noemen we onze Koers. In dit document staat wat 
we belangrijk vinden en wat we willen bereiken. En, heel 
belangrijk: het zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op 
staan. Het document helpt ons ervoor te zorgen dat we alle 
bewoners altijd op de juiste manier helpen. Hier leest u  
hoe we dit doen. Welkom	bij	Trivire!

JAAR	IN,
JAAR UIT VAN 
BETEKENIS	ZIJN

Lees	in	de	binnenkant	meer	
over	onze	koerthema’s.

BEWONERS	DOEN	MEE		

Als bewoner kent u uw buurt door en door. U weet als geen 
ander wat er wel en niet goed gaat. Daardoor weet u vaak veel 
beter dan wij wat er verbeterd kan worden. Dit maakt dat u als 
bewoner onmisbaar bent als het gaat om het verbeteren van 
de buurt en daarom werken we heel graag met u samen. Wij 
gaan samen met onze samenwerkingspartners aan de slag 
met de goede ideeën die u als bewoner heeft en we pakken de 
onderdelen die minder goed gaan met elkaar op. 

www.trivirevanbetekenis.nl
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Bij	Trivire	vinden	we	dat	iedereen	een	huis	en	
een	thuis	verdient.	Om	te	zorgen	dat	we	zoveel	
mogelijk	mensen	kunnen	helpen,	bouwen	we	
nieuwe	woningen	én	verhuren	we	de	woningen	
aan	de	mensen	die	erbij	passen.	Zo	past	een	
eengezinswoning	bijvoorbeeld	beter	bij	een	
gezin	dan	bij	een	alleenstaande.

We	zetten	ons	in	om	te	zorgen	dat	u	zich	goed	
voelt	in	uw	woning.	U	wilt	tenslotte	alleen	maar	
wonen	in	een	woning	waarin	u	zich	fijn	voelt.	
Heel	belangrijk	is	dan	ook	dat	de	woning	een	
bepaalde	basiskwaliteit	heeft.	We	vinden	dat	u	
hier	simpelweg	recht	op	heeft.	Ook	zijn	we	de	
woningen	flink	aan	het	verduurzamen.

Er	is	toch	niets	makkelijker	en	fijner	dan	dingen	
regelen	op	het	moment	dat	het	u	uitkomt?	
Daarom	kunt	u	bij	ons	steeds	meer	zaken	zelf	
digitaal	regelen.	Een	bijkomend	voordeel:	als	
veel	bewoners	dit	doen,	besparen	wij	tijd,	die	
we	kunnen	besteden	aan	persoonlijk	contact	op	
het	moment	dat	u	dat	echt	nodig	heeft.	

Als	bewoner	betaalt	u	huur.	Omdat	we	veel	
huurders	hebben,	komt	er	veel	geld	binnen	
bij	Trivire.	Dit	geld	geven	we	altijd	uit	aan	het	
wonen	nog	beter	maken	voor	u	en	alle	 
andere	huurders.	Zo	geven	we	het	onder	andere	
uit	aan	het	kopen,	bouwen	en	verduurzamen	
van	woningen.	

WONEN VOOR DE  
JUISTE PRIJS
Natuurlijk is het ook belangrijk 
dat u de juiste prijs betaalt 
voor uw woning. We kijken 
daarom steeds opnieuw of 
de huurprijs nog klopt. Ook 
praten we met bijvoorbeeld 
de energieleverancier om te 
onderzoeken of prijzen verlaagd 
kunnen worden. En heeft u een 
vraag of probleem? Dan staan we 
altijd voor u klaar en zetten we 
ons in om van betekenis te zijn. 

SAMEN ZOEKEN NAAR 
OPLOSSINGEN
We zijn er voor de huurders. Als u 
als bewoner problemen heeft met 
het betalen van de huur, zoeken 
we samen naar een oplossing om 
te zorgen dat u in uw huis kan 
blijven wonen. Er staat dan onder 
andere een budgetcoach klaar 
om te helpen.

EEN	FIJNE	BUURT
Naast een goede woning zorgen 
een goede wijk en buurt er ook 
voor dat u zich meer thuis voelt. 
We willen daarom graag dat u uw 
buren leert kennen en makkelijk 
hulp kunt vinden als dat nodig 
is. We maken buurten schoon, 
veilig en leefbaar. Ook worden 
activiteiten georganiseerd voor 
en door onze bewoners. We 
werken hierbij samen met onze 
partners.

ER	ZIJN	VOOR	BEWONERS
Aandacht geven aan bewoners 
die ons hard nodig hebben 
is heel belangrijk. Als u 
bijvoorbeeld uw baan verliest en 
u kunt de huur niet meer betalen, 
zorgt dat voor een hoop stress. 
Wij vinden het belangrijk om dan 
zo snel mogelijk met u in gesprek 
te gaan, om zo samen een 
oplossing te vinden. 

EEN STAP VERDER
De vraag van u als huurder 
blijft altijd centraal staan. Heeft 
u een vraag of probleem, 
dan durven we af te wijken 
van standaardoplossingen. 
En om nog meer voor u te 
kunnen betekenen, zoeken we 
samenwerkingspartners die ons 
kunnen helpen.

GOEDE	BUURTEN	 
EN WIJKEN
Omdat iedereen prettig en veilig 
wil wonen, geven we ook geld uit 
aan het verbeteren van buurten 
en wijken. Een fijne omgeving 
zorgt er namelijk voor dat u 
prettiger woont. Rondom de 
woongebouwen zetten we ons 
daarom ook in. 

COLLEGA’S	VAN	TRIVIRE
Om er nog beter voor u te kunnen 
zijn en u altijd te kunnen helpen, 
nemen we nieuwe collega’s aan. 
De collega’s die al bij ons werken 
gaan zich verder ontwikkelen 
om hun werkzaamheden nog 
beter uit te kunnen voeren. 
Ook werken we samen met 
samenwerkingspartners, om 
nog meer voor u te kunnen 
betekenen.

‘‘	IEDEREEN	 
 VERDIENT EEN  
 FIJNE PLEK OM  
	 TE	WONEN.	OM	 
	 ZO	HET	BESTE	 
 UIT ZICHZELF TE  
	 HALEN,	DAT	IS	 
 WAAR WE VOOR  
 GAAN!”
 Marije

ORGANISATIE 
VAN DE 
TOEKOMST

VOOR	DE	BUURT
Door goed samen te werken 
met partners, kunnen we betere 
service leveren. Daarom gaan 
we alle dienstverlening die met 
onderhoud te maken heeft beter 
op elkaar afstemmen. Door de 
aannemers van elkaar te laten 
weten wat ze doen en doordat zij 
elkaar helpen, wordt de kwaliteit 
van de woningen nog beter.

KIJKEN NAAR  
DE TOEKOMST
We hebben genoeg geld op de 
bank, maar we moeten ook veel 
geld uitgeven. We kijken hierbij 
altijd ver vooruit om te zorgen dat 
we niet voor onverwachte kosten 
komen te staan. Is er wel een 
keer een probleem, dan gaan 
we altijd creatief op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden.

‘‘	WANNEER	JE	 
 GAAT LUISTEREN  
	 OM	TE	BEGRIJPEN,	 
 ONTSTAAT ER ECHT  
	 CONTACT.	DAN	PAS	 
 KUN JE ECHT VAN  
	 BETEKENIS	ZIJN	 
	 VOOR	IEMAND.”
 Björn

TRIVIRE IS EEN 
STICHTING.

Het geld dat 
binnenkomt 
investeren we in 
het voordeel van 
u als huurder.

Bij Trivire werken

160
collega’s die 
zich inzetten 
voor u.

IN 2023
WORDEN ER 2 4 8 WONINGEN  

BIJGEBOUWD.

In 2021 hebben we 21 uitzettingen 
kunnen voorkomen door samen 
met de bewoner een oplossing 
voor de problemen te vinden. 21

DE LANGST 
WERKENDE  
MEDEWERKER 
BIJ	TRIVIRE	
WERKT 

44
JAAR	BIJ	ONS.

151
GEKOCHT

In 2022 hebben we 151 
woningen gekocht in  
Hendrik Ido Ambacht.


