
 
Word jij onze nieuwe collega?  
Samen vertegenwoordigen wij de huurders van Vestia! 

 

 Voorzitter, secretaris en algemeen lid 
 
Wij zoeken jou, want jij: 

 wil je graag inzetten voor de belangen van Vestiahuurders 
 bent maatschappelijk betrokken, wilt een bijdrage leveren en toont je bewust 

van wat er speelt in je omgeving 
 bent communicatief vaardig in woord en schrift 
 kan luisteren met een open houding  
 bent een kei in samenwerken en neemt anderen mee in jouw visie 
 bent enthousiast en beschikbaar voor 10 uur per week. 

 
Wij zoeken jou ook, want jij vindt het leuk om: 

 de verbindende schakel te zijn tussen de huurders, Vestia en andere 
belanghebbenden 

 de betrokkenheid van huurders te vergroten door te informeren en te                        
activeren 

 je in te zetten voor het versterken van de interne organisatie van de HV 
 de autoriteit en legitimiteit van de HV te borgen in alle lagen van Vestia. 

 
Wij bieden jou: 

 de kans om een bijdrage te leveren aan de belangenbehartiging en samen 
met gezellige collega’s een verschil te maken! 

 een plek om kennis, kunde en ervaringen op te doen en jezelf verder te 
ontplooien, mede door middel van trainingen en cursussen 

 professionele ondersteuning door twee beleidsmedewerker van de HV en 
externe adviseurs wanneer daar behoefte aan is 

 een goed begeleide inwerkperiode 
 een passende vrijwilligersvergoeding, inclusief de vergoeding van gemaakte 

reiskosten. 
 

 

WIE ZIJN WIJ? Als de Huurdersraad Vestia (HV) behartigen wij de belangen van alle Vestiahuurders. Wij staan voor 
betaalbaar en fijn wonen; iets wat Vestia moet realiseren, maar waarover wij overleggen met huurders, Vestia en andere 
betrokkenen. Belangrijke thema’s variëren van het beleid over het onderhoud van woningen en huurprijzen tot de 
dienstverlening van Vestia en de lokale prestatieafspraken. Even kort geschetst: als er iets gebeurt wat alle huurders van 
Vestia raakt, dan zijn wij erbij! Wij zijn op zoek naar een: 

 

 

DENK JIJ “JA HIER HEB IK ZIN IN!” Neem dan contact op met Tijs de Jong via t.de.jong@atrive.nl of 06 28 49 82 33, 
zodat we nader kennis met jou kunnen maken. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en ter oriëntatie.  Mocht je nog vragen, 
opmerkingen of suggesties hebben, ook dan hoort Tijs dit graag. Bel, mail of whatsapp hem. 

 

Aanvullende kenmerken voor 
onze nieuwe voorzitter 
 je hebt gevoel voor politieke 

verhoudingen, waardoor je 
kan schakelen op verschillende 
niveaus 

 neemt het voortouw en brengt 
rust waar nodig. 

Aanvullende kenmerken voor 
onze nieuwe secretaris 
 je plant en organiseert, waarbij 

je oog hebt voor 
ontwikkelingen in de 
volkshuisvesting 

 Je bewaakt de voortgang van 
lopende zaken en gemaakte 
afspraken  

EEN REPRESENTATIEF BESTUUR 
Wij zijn een enthousiast, gezellig en betrokken team en  streven naar een divers bestuur, zodat we een mooie afspiegeling 
zijn van de Vestiahuurders. Daarom roepen wij nadrukkelijk kandidaten van alle woningtypes, leeftijden en culturele 
achtergronden die in ons  kerngebied wonen op om te reageren.  
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