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In het ondernemingsplan van Trivire staan vijf kern-
opgaven. Samen met een hoofdstuk over de organisatie
kunt u online teruglezen wat we op elk terrein hebben
gedaan. Bij elkaar geeft het een goed beeld van 2016.
Een jaar vol veranderingen. http://trivire-jaarverslag.nl

Onze resultaten van 2016 staan online! 

in fVolg ons:



Maak het inbrekers niet te makkelijk

De zomerperiode is een tijd waarin veel mensen op 
vakantie of een dagje uit zijn. Maar ook de tijd waarin
veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners
van huis zijn of ze een open raam zien. Geef inbrekers
geen kans en volg deze tips. 

l    Tip 1 - Op vakantie? Laat op social media niet weten 
    dat u weg bent. Inbrekers maken ook gebruik van 
    Twitter en Facebook.

l   Tip 2 - Inbrekers zijn slanker dan u denkt! Een klein 
   open raampje is genoeg. Sluit alle ramen en deuren af
     als u weggaat.

l   Tip 3 - Even naar boven gelopen? Doe uw deuren op 
    slot als u boven bent. U ziet immers niet wat beneden
    gebeurt. Een inbreker heeft weinig tijd nodig.

l    Tip 4 - Op vakantie? Post uit zicht en zorg dat uw 
    thuisblijvers zoals TV, laptop, sieraden e.d. een veilig 
    plekje hebben.

l   Tip 5 - Inbrekers op het verkeerde been? Laat de 
    lampen branden als u weg bent (gebruik een 
    tijdschakelaar).

l   Tip 6 - Eén of meerdere dagen niet thuis? Zorg dat uw
   huis er bewoond uitziet. Een leeg huis is aantrek-
    kelijker voor inbrekers.

l   Tip 7 - Geniet van de zomer. Sluit inbrekers buiten! 
    Zorg dat ramen en deuren goed gesloten zijn en zorg 
    voor goed hang- en sluitwerk.

En niet te vergeten: bel 112 bij een verdachte situatie en
vraag uw buren hetzelfde te doen als u niet thuis bent!

Trivire stopt met
acceptgirokaarten
Binnenkort stopt Trivire met acceptgirokaarten.
Betaalt u uw huur met een acceptgiro? Kies dan
nu voor automatische incasso. Daarmee geeft u
Trivire toestemming om elke 1ste van de maand
de huur af te schrijven van uw rekening. 

Hoe? 
U kunt ons heel eenvoudig machtigen via Mijn Tri-
vire. Of vul een machtigingskaart in aan de balie
van ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dor-
drecht. Ook kunt u een e-mail met daarin het juiste
rekeningnummer en een kopie van uw identiteits-
bewijs sturen naar wonen@trivire.nl om een auto-
matische incasso af te sluiten. 

Ideal
Als u ons niet wilt machtigen, moet u er zelf voor
zorgen dat de huur op de 1ste van de maand bij
ons binnen is. Naar verwachting komt in oktober
van dit jaar daar een nieuwe mogelijkheid bij: digi-
taal betalen met Ideal.



Om onze taak als huisvester goed uit te kunnen voeren
is Trivire afhankelijk van informatie. We hebben infor-
matie nodig over ons vastgoed, maar ook verzamelen
en bewaren we bijvoorbeeld informatie over onze 
(kandidaat) huurders. Zo toetsen we inkomens- en 
persoonsgegevens bij de verhuring van een woning.
Om later aan te tonen dat wij een woning ook onder 
de juiste voorwaarden hebben verhuurd moeten wij
deze gegevens weer bewaren voor onze accountant.  

Wij vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met onze 
gegevens om te gaan. Zeker als het gaat om persoons-
gegevens. Trivire onderneemt diverse maatregelen om
de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid 
van onze informatie te garanderen. We ondernemen
technische maatregelen om onze informatiesystemen te
beveiligen, maar ook werken we aan de bewustwording
bij medewerkers over hoe zij op de juiste wijze met het
verwerken van informatie om moeten gaan.

De overheid stelt ook regels aan de wijze waarop 
organisaties met informatie om gaan, de wetgeving 
hierover wordt steeds verder aangescherpt. Zo is sinds 
1 januari 2016 de wet Meldplicht datalekken ingegaan.
Deze wet stelt dat wanneer organisaties persoons-
gegevens verliezen zij verplicht zijn dit te melden bij de

Autoriteit Persoonsgegevens. Zij houden toezicht op de
naleving van de wettelijke regels voor bescherming van
persoonsgegevens. Trivire heeft hier een protocol voor
ingericht. 

Volgend jaar komt er nog een nieuwe wet aan waar 
Trivire aan moet voldoen. Vanaf 25 mei 2018 moeten 
organisaties in Europa die persoonsgegevens verwerken
voldoen aan de Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG). Deze wet vervangt de huidige Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) en bevat regels
over hoe om te gaan met privacyrechten van mensen.
Denk hierbij aan regels over bewaartermijnen van 
persoonsgegevens en regels over afspraken met 
samenwerkende organisaties die namens Trivire 
persoonsgegevens verwerken. In deze nieuwe wet komt
de nadruk – meer dan nu – te liggen op de verantwoor-
delijkheid van organisaties om aan te kunnen tonen dat
zij zich aan de wet houden. U leest hier meer over op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Trivire neemt dus diverse maatregelen om uw privacy te
waarborgen. Wilt u weten wat u zelf kunt doen om 
uw privacy te beschermen? Consuwijzer
(https://www.consuwijzer.nl/thema/online-privacy) heeft
enkele tips voor u!

Maatregelen waarborgen privacy 



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

Sinds december 2016 heeft Trivire nieuwe aanspreekpunten met andere werkzaamheden in de wijk: de wijk-
regisseur. Trivire heeft huurders zelf de keuze gegeven over de inzet van wijkbeheer. Op www.trivire.nl/wijken ziet
u welke wijkregisseur uw aanspreekpunt is. Ook hangt er in de mededelingenkasten in portieken en galerijflats
een poster met foto en naam van de wijkregisseur in uw buurt.  

Contact
De wijkregisseurs werken vanuit verschillende punten in de wijk en zijn telefonisch te bereiken via het hoofdkantoor
op telefoonnummer 078 633 16 00 en per e-mail via wonen@trivire.nl. Ook in de vakantieperiode proberen we een
optimale dienstverlening te leveren. Als hiervoor tijdelijke krachten nodig zijn, zetten we die in.

Uw aanspreekpunt in de wijk

In mei en juni 2017 voerden we ons derde
bewonersonderzoek uit. Het bewoners-
onderzoek is voor Trivire een belangrijke
manier om de opvattingen van huurders
over de kwaliteit van de woning, de 
buurt en onze dienstverlening te meten.
Ongeveer 7500 huurders kregen een 
e-mail of sms met daarin enkele vragen.
Hiervan namen ruim 2200 huurders deel
aan het onderzoek. Dat is een hoge score
waar we uiteraard erg blij mee zijn!

Uitkomsten
Huurders beoordelen de dienstverlening 
van Trivire met een 7. Ze waarderen vooral
de snelle en adequate dienstverlening bij 
reparaties. Ontevreden zijn huurders vooral
wanneer we afspraken, zoals terugbellen,
niet nakomen. 

Verbeteren
We gebruiken de uitkomsten van het onder-
zoek om te kunnen leren en onze dienst-
verlening te verbeteren. Zo passen we waar
mogelijk processen en middelen aan om u
beter en sneller te kunnen helpen bij vragen
en problemen. Daarnaast worden de uit-
komsten gebruikt om onze prestaties te
kunnen vergelijken met andere corporaties.

Resultaten 
bewonersonderzoek 
2017

Dustin Beenen
- Staart
- Stadspolders

Ikram Helly
- Stadspolders

Ida Perdaems
- Sterrenburg

Fatima Mesaoudi
- Sterrenburg

Rosetta Berends
- H.O. Ambacht
- Walburg
- De Volgerlanden

Ria Versendaal
- Sterrenburg

Karin de Vlieger
- Centrum
- Noord

Inge Nijenhuis
- Kort Ambacht
- Nederhoven

Ad de Waard
- P.J. Oudplein
- Gerbrandyplein
- Swintaete

Carl Wijnschenk
- Blijenhoek
- Boogjes
- Geldelozepad. e.o.
- Historische
Binnenstad

Peter van de Berg
- Historische
Binnenstad

- Noordflank
- Reeland
- Lijnbaangebied

Mohamed al Annouri
- Stadswiel
- Octant
- Stereenwiel

John Dealing
- Crabbehof
- Nieuw Krispijn

Monique Verschuren
- Crabbehof
- Zuidhoven
- Nieuw Krispijn

Sjanie van Rooij en
Mieke Sanders
- Zephyr

Hans Francissen
- Dubbeldam

Dennis Goud
- Oud Krispijn

Jeroen van Klaveren
- Vreedonk

Geen
foto
beschikbaar


