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Ik laat Viverion
met een gerust
hart achter

‘Ik ben de stuurman,
maar je doet het met z’n allen’

Interview Jan-Willem Allersma

Per 1 juli 2019 legt de directeur-bestuurder van Viverion, Jan-Willem
Allersma, zijn functie neer. Het is tijd om van zijn welverdiende
pensioen te gaan genieten.

opgave van een corporatie.” Wel ziet Jan-Wil-

medewerkerstevredenheidsonderzoek ook

lem dat de klanttevredenheid beter kan. “De

uit. Wat ik niet zal missen, is mijn agenda.

huurder verdient dat. We zetten ons daarvoor

Heerlijk om zonder tijdsdruk dingen te

in. In ons ondernemingsplan voor de jaren

kunnen doen.”

2019-2021 krijgt de manier waarop we onze
klanten helpen dan ook ruim aandacht.”

Plannen heeft Jan-Willem in overvloed. De

Na een loopbaan bij de Nederlandse Spoor-

inkomen tot € 38.035,- (prijspeil 2019). Als

wegen en Syntus begon Jan-Willem op

wij onze woningen te groot of te luxe maken,

Blik op eigen toekomst

plaats actief zijn binnen de webshop die hij

1 november 2002 als directeur-bestuurder

dan kunnen zij deze woningen niet meer

Tsja, en dan is het 1 juli zover… Een hele

samen met zijn vrouw en zoon runt. Ze

van De Goorse Volkswoning. “De sociale

betalen. En dat terwijl wij er juist zijn voor

omschakeling. “Natuurlijk blijf ik Viverion op

verkopen port. Eten koken hoeft hij ook

woningmarkt was nieuw voor mij. Toch is er

het betaalbaar huisvesten van deze mensen.”

afstand volgen. Ik zal de mensen met wie ik

na zijn pensionering niet. “Mijn gezin heeft

dagelijks samenwerk missen. Bij Viverion

mij vriendelijk verzocht dit vooral over te

overlap met het openbaar vervoer. Bij beide

tuin, vrijwilligerswerk, en niet in de laatste

organisaties dien je de belangen van de klant,

Viverion klaar voor toekomst

heerst een prettige sfeer. Mensen werken

laten aan mensen die dat kunnen”, zegt

maar bepaalt de Rijksoverheid in grote mate

Jan-Willem laat Viverion met een gerust hart

graag bij ons, dat wijst ons tweejaarlijkse

Jan-Willem met een lach.

hoe je dat doet.”

achter. En met gepaste trots op wat er de
afgelopen jaren is bereikt, door hem én de

Ontwikkelingen verhuurmarkt

andere medewerkers van Viverion. “Ik ben de

Nieuwe directeur-bestuurder

Jan-Willem ziet grote veranderingen tussen

stuurman, maar je doet het met z’n allen.

De opvolger van Jan-Willem Allersma

zijn begintijd en nu. “Woningcorporaties

Samen hebben we grote stappen gezet. Veel

wordt Tonita Garritsen. Maandag

besteden nu veel meer tijd, geld en aandacht

woningen worden verduurzaamd en onze

19 augustus is haar eerste werkdag.

aan het verduurzamen van hun woningen.

bedrijfslasten zijn verlaagd. Ook hebben we

Tot die tijd werkt zij als directeur Portfolio

Een goede ontwikkeling. Ook zijn we ons

onze huurprijs verlaagd naar 62% van de

en Organisatie bij woningcorporatie

meer bewust van de prijs-/kwaliteitverhou-

maximaal mogelijke huurprijs. Daarmee heeft

Vivare in Arnhem. In de volgende uitgave

ding van een sociale huurwoning. Onze

Viverion één van de laagste huurniveaus in

van Viverion Nieuws maakt u nader

doelgroep zijn woningzoekenden met een

Nederland. Viverion voldoet ruim aan de

kennis met Tonita.
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Maak kennis met onze

Raad van Commissarissen
Op de foto ziet u alle leden van de Raad van Commissarissen van Viverion.
Zij vinden het leuk zich aan u voor te stellen en iets te vertellen over wat
een Raad van Commissarissen doet. Omdat ‘Raad van Commissarissen’
zo’n lange naam is, korten we die hierna af tot RvC.
Wat doet de RvC van een
woningcorporatie?

RvC-leden zijn er natuurlijk voor de huurders,

De RvC is de werkgever van de directeur-

zeker. Zij bezetten een ‘kwaliteitszetel’. Dat

bestuurder. Ook kan de directeur-bestuurder

wil zeggen dat zij op aanraden van de

zaken bespreken met de RvC, als hij daar

huurdersorganisaties zijn benoemd. Eigenlijk

behoefte aan heeft. De RvC toetst alle

bekijken zij alles door de bril van de huurder.

besluiten die de directeur-bestuurder neemt.

Andere commissarissen hebben weer een

Dit betekent dat een begroting pas definitief

ander aandachtsgebied, bijvoorbeeld

is, als de RvC ermee akkoord is. Of als de

financiën of vastgoed. Annette: “Wij zijn het

directeur-bestuurder onroerend goed wil

contact voor de huurdersorganisaties. De

cursus voor commissarissen bij woningcorpo-

aankopen of verkopen, mag dit pas als de RvC

huurdersorganisaties vertegenwoordigen

raties hebben Annette en ik hier meer over

het ermee eens is. Door het zo aan te pakken,

huurders. Zo kunnen Pieter en ik binnen de

geleerd. Ook waren wij aanwezig bij de

Waarop let de RvC bij de keuze
voor een nieuwe directeurbestuurder?

zorg je voor goed bestuur. Je kunt je geld

RvC indirect aangeven wat huurders willen.”

huurdersbijeenkomst ‘Smakelijk huren’ op

De RvC heeft de huurdersorganisaties

13 februari. Hier spraken we veel huurders en

gevraagd wat zij belangrijk vinden. Daaruit

Pieter Folkeringa legt uit: “Vanuit ons

medewerkers van Viverion. Je proeft de sfeer

kwam dat de nieuwe directeur een verbinder

vakgebied beschikken we natuurlijk over de

en dat neem je mee in je rol als toezichthou-

moet zijn, en tegelijkertijd open en toeganke-

Houdt de RvC rekening
met wat de huurder wil?

nodige kennis. Maar als commissaris vind ik

der. We zien veel formele stukken, dat past bij

lijk. Daar heeft de RvC goed op gelet bij de

het heel belangrijk om gevoel te hebben bij

onze rol, maar het gaat juist ook om de

sollicitatiegesprekken.

De RvC van Viverion heeft zes leden. Alle

wat er leeft bij onze huurders. Tijdens een

ongeschreven dingen.”

maar Pieter Folkeringa en Annette Nijhuis

immers maar één keer uitgeven, en dan moet
je wel de juiste dingen besluiten.

Van links naar rechts: Jacques Thielen (voorzitter), Willem de Jager (vice-voorzitter), Annette Nijhuis
(kwaliteitszetel huurdersorganisaties), Pieter Folkeringa (kwaliteitszetel huurdersorganisaties),
Wendy Verlaan, Hanneke Ester.

Ondernemingsplan 2019-2021

Wat is Buurtimpuls?
Viverion is er niet alleen om voor woningen te
zorgen. Ook de omgeving waarin u woont, vinden
wij belangrijk. Daarom dragen wij graag financieel
wat bij als u een leuk idee heeft om samen met uw
buren iets te doen. Want goed contact tussen buren
zorgt voor een prettig leefklimaat.
Voor welke activiteiten kan ik Buurtimpuls
aanvragen?
Dat kan van alles zijn. Hieronder geven we wat voorbeelden, maar u
kunt ook met elkaar iets bedenken.
• Buurtactiviteit, zoals een barbecue of feestje
• Vlaggenmast of naambord voor een complex
• Speeltoestel, picknicktafel, zitbankje, kunst in de wijk

VIVERION
HART VOOR WONEN

In ons nieuwe ondernemingsplan staat de koers van Viverion
voor de komende jaren. Een groot aantal van u heeft met ons
meegedacht bij de ontwikkeling van de plannen. Want wie weet
beter wat u nodig heeft, dan uzelf?

GASTVRIJ - DUIDELIJK - SAMEN

De titel van het ondernemingsplan is ‘Hart voor Wonen’. Hiermee drukken we uit dat we
hart hebben voor wonen én voor u. Het uitgebreide ondernemingsplan kunt u lezen op
onze website (onder Over ons). Hieronder vindt u onze plannen in het kort.

ONDERNEMINGSPLAN 2019 - 2021
HUISVESTEN VAN MENSEN MET EEN INKOMEN TOT € 41.056
• 10% toewijzen aan mensen met een jaarinkomen tussen € 36.798 en € 41.056.

• Voorrang aan bewoners in kleine kernen bij 50% van de beschikbare woningen.

• Woningvoorraad aanpassen aan woonbehoefte, inkomen en toekomstige huishoudensgrootte.

HUISVESTEN VAN MENSEN DIE MEER ZORG NODIG HEBBEN
• Signaleren, agenderen en samenwerken met zorgpartners.

• Bouwen van multifunctionele en levensloopbestendige woningen.
• Voorkomen en verhelpen van huurachterstanden.

• Beplanting, bloembakken, moestuin
• Burenhulp

KWALITEIT VAN WONINGEN
• Goed luisteren naar bewoners en op aanvraag woningen onderhouden.

Kom ik in aanmerking? Hoe vraag ik Buurtimpuls aan?

• Uitstippelen van de route om onze woningen CO2-neutraal te krijgen.
• Reparatieverzoeken snel en in één keer goed afhandelen.

Wij stellen een paar voorwaarden. Die kunt u lezen op onze website
viverion.nl onder Ik huur/Mijn buurt/Buurtimpuls. Hier vindt u ook het
formulier om Buurtimpuls digitaal aan te vragen. Een woonconsulent
behandelt uw aanvraag. U hoort binnen tien werkdagen schriftelijk of
wij uw aanvraag toekennen. Bij goed bericht, kan de voorpret dan

KWALITEIT VAN WOONOMGEVING EN LEEFBAARHEID
• Meer zichtbaarheid in wijken, vaker achter de voordeur komen.

• In gesprek met mensen die in onze woningen wonen over wensen en verwachtingen voor de wijk.
• Warme ontvangst in de wijk bij nieuwe verhuring.

beginnen!
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Korte weetjes
HEEFT U AL EEN
ONDERHOUDSABONNEMENT?
Samen zijn we verantwoordelijk voor het
onderhoud van uw woning. U als huurder
voor het klein onderhoud, wij als verhuurder voor het groot onderhoud. Bij klein
onderhoud kunt u denken aan bijvoorbeeld
ontstoppen van de gootsteen of repareren
van een slot. Als u een onderhoudsabonnement bij ons afsluit, besteedt u voor een
klein bedrag per maand deze klusjes aan
ons uit. Alle informatie hierover vindt u op
www.viverion.nl, onder Ik huur.

WILT U MEEDENKEN EN UW
MENING DELEN?
Dat kan in het nieuwe huurderspanel van
Viverion. Want wie weet beter wat een
huurder wil en nodig heeft, dan de huurder
zelf?! Er hebben zich al een aantal deelnemers aangemeld, maar hoe meer huurders
meedenken hoe beter het is. Als u zich
aanmeldt, sturen wij u ongeveer vier keer
per jaar een korte digitale vragenlijst toe.
Die kunt u thuis op de computer invullen.
De vragenlijst bestaat uit één tot acht
vragen per keer. Het kost u dus niet veel
tijd, maar u helpt ons enorm. Bent u
iemand die graag meedenkt of een mening
heeft over huurzaken? Meldt u dan aan via

Regenton
met korting

De heer en mevrouw Caminada kregen natuurlijk
een regenton cadeau als dank voor hun idee.

communicatie@viverion.nl.

KWH-HUURLABEL VERLENGD
Wij zijn trots! Viverion mag het keurmerk
KWH-huurlabel blijven voeren tot 2021.
Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties

Begin april ontving Viverion een berichtje van een huurder. Deze huurder, de heer René Caminada uit
Rijssen, stelde dat waterbedrijven aan burgers vragen zuinig te doen met drinkwater, maar dat dit soms
best lastig is. Wat als wekenlang de zon schijnt en je tuin flinke dorst heeft? René Caminada vroeg of
Viverion kon helpen een regenton financieel mogelijk te maken voor huurders.”

Huursector heeft dit vastgesteld.
Door dit keurmerk weet u dat onze

“Wat een goed idee van deze huurder. Goed

korting te geven op de aanschaf van een

recycled plastic, en er zit 5 jaar garantie op.

dienstverlening goed is.

voor het milieu én voor de portemonnee,

regenton.”

Intratuin geeft uitleg over hoe u de ton

want water dat je opvangt uit de lucht hoef

installeert. De actie loopt tot en met 31 juli

je niet te betalen”, reageerde manager Klant

Actie

2019. De korting geldt alleen tegen inleve-

RECTIFICATIE
HUURPRIJSKLASSEN

Tanja Paffen enthousiast. “We zijn in gesprek

U kunt kiezen voor een ton van 114 liter

ring van onderstaande bon.

gegaan met Intratuin in Lochem. Intratuin is

(normaal € 49,99) of een ton van 227 liter

Op pagina 2 in Viverion Nieuws van

bereid iedere huurder van Viverion 20%

(normaal € 69,99). De tonnen zijn van

Gun uzelf en het milieu
dit voordeel!

afgelopen maart is een fout geslopen.
huurprijsklassen.

Huurprijs
•
•
•
•

Van € 417 tot € 640
Tot € 417
Van € 640 tot € 710
Vanaf € 710

Aantal woningen
4.105
1.133
193
58

= 74%
= 21%
= 4%
= 1%

KORTINGSBON

Hieronder de juiste verdeling van de

20% KORTING
OP EEN REGENTON
VAN 114 LITER OF 227 LITER
De actie loopt van 17 juni t/m 31 juli 2019.
Deze bon is uitsluitend inwisselbaar
bij Intratuin Lochem, Goorseweg 27.
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LOS DE REBUS OP
EN WIN € 20,-!
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Is uw telefoonnummer

Mail uw oplossing voor 1 augustus naar
communicatie@viverion.nl of stuur ‘m per post
naar Viverion, Postbus 123, 7240 AC Lochem. Bij
meerdere goede inzendingen wordt er geloot.

-i
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+e
-dol

Duurzaam
en betaalbaar
wonen

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Naam

.....................................................................................................

Telefoon

.....................................................................................................

-p

+nige

-mix
+zo

JAARVERSLAG 2018

of e-mailadres
gewijzigd?

Jaarlijks leggen we in een verslag verantwoording af.
We vertellen waaraan we in het voorgaande jaar ons
geld hebben uitgegeven en welke resultaten we hebben
behaald. Het verslag over 2018 vindt u nu op
www.viverion.nl onder Over ons/Publicaties.

Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.
Dit kunt u doen via www.viverion.nl,
of per e-mail info@viverion.nl, of per

Oplossing

Jaarverslag 2018

telefoon 088 - 321 32 10.
Bij het maandelijks overmaken van de huur
naar Viverion, ontbreken regelmatig de
juiste gegevens. Wij vragen daarom om bij
de huurbetaling het adres te vermelden
waarvoor u de huur betaalt.

Een dag uit het leven van… Nicole Lefers
In deze rubriek lopen we een dag mee met
één van de medewerkers van Viverion.

VRIJDAG 7 JUNI

Viverion heeft circa 60 medewerkers. Om u
een beeld te geven van onze werkzaamheden,

08:00 Met een kop koffie in de hand ga ik achter mijn bureau zitten. Als eerste kijk ik wat

belichten we in iedere editie van Viverion

er voor vandaag in mijn agenda staat. Ook beantwoord ik nieuwe mails. Ik ben

Nieuws een functie. Dit keer is het woord aan

verhuurmakelaar en houd mij bezig met alle afspraken rondom een mutatie.

Nicole Lefers. Zij is verhuurmakelaar.

Met mutatie bedoelen we de wisseling van huurder van een woning.
09:00 Ik ben naar Diepenheim gereden. Een jong stel heeft de huur opgezegd omdat zij een
andere woning hebben gekocht. Ik maak afspraken met hen over de oplevering van
hun huidige woning. Samen doorlopen we het huis. Ik noteer alle opleverpunten op
een formulier. De huurders krijgen hiervan een kopie.

WEGWIJZER

10.15

Mijn volgende afspraak is in Markelo. Een huurder levert vandaag de sleutels in van de

Viverion

woning waar hij bijna 11 jaar heeft gewoond. Hij gaat samenwonen met zijn vriendin

Postbus 123 - 7240 AC Lochem

in Deventer. Met elkaar kijken we na of hij de woning achterlaat zoals besproken

088 - 321 32 10

tijdens de voorinspectie.

info@viverion.nl
12:30

www.viverion.nl
@Viverion

Tijd voor een broodje. Daarna heb ik werkoverleg met mijn collega’s van Verhuur.
Het is druk op onze afdeling en we bespreken alle lopende zaken.

15:00

Ik rijd naar Hengevelde. Een echtpaar op leeftijd krijgt vandaag de sleutels van een

COLOFON

gelijkvloerse woning. Een grote stap, maar ook een feestelijk moment. Ze zitten vol

Viverion Nieuws is een uitgave van Viverion

plannen voor hun nieuwe stulpje. “Heerlijk, straks geen tuin meer onderhouden en
geen trappen meer lopen.” Ik vind het leuk mensen blij te zien en te kunnen helpen

Redactie en tekst

Viverion

Foto’s

Viverion - Guido Bogert

Vormgeving

www.appeltjes.com

Drukwerk

Multicopy Lochem

alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.
16:30

Terug op kantoor neem ik contact op met de aannemer. Ik geef hem de reparaties door
die ik vandaag genoteerd heb. Daarna ga ik naar huis waar ik gelijk in de hectiek van
een jong gezin rol. Niet erg, want mijn werk geeft me energie. Ik leer iedere dag en

Voor vragen over Viverion Nieuws kunt u mailen

groei nog steeds in mijn functie.

naar communicatie@viverion.nl.
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