
MIJANDE IS ALTIJD 
IN DE BUURT.

Snel en gemakkelijk.

Juni 2018

ALTIJD

Ben je tussen de 17 en 30 
jaar? En woon je nog bij je 
ouders?
Dan zoeken we jou! We zijn benieuwd naar wat jij 

van een woningcorporatie verwacht. Hoe we jou het 

beste kunnen bereiken. Naar wat voor een woning 

ben jij op zoek? We nodigen je graag uit voor een 

co-creatie op maandagavond 2 juli van 17.00 tot 

19.00 uur. Uiteraard zorgen wij voor de pizza en je 

ontvangt een bol.com bon. Geïnteresseerd? 

Mail judith:  j.pohlmann@mijande.nl

  Wist u dat?
U kunt nu al uw vragen rondom het betalen van uw 

huur stellen via WhatsApp, op het moment dat het u 

uitkomt. Stuur een WhatsApp-bericht naar: 

06 82 79 08 57. Snel, gemakkelijk en veilig.

Pensioen
Henk Ardesch (vakman), Jan Zweers (vakman)  en 

Gerrit  Kreijkes (financieel administratief medewerker) 

gaan met pensioen!  Henk, Jan en Gerrit, dank voor de 

fijne samenwerking. En geniet van jullie pensioen!

Uitnodiging werksessie

PRIKBORD

NIEUWE MANIER

Huurachterstand?
Dit kunt u van Mijande 
verwachten.

Per 12 juni 2018 werkt Mijande op een nieuwe manier 

om huurachterstanden te verminderen. Lieke Bruns 

is Wijkconsulent bij Mijande Wonen en met haar 

collega’s verantwoordelijk voor het verminderen van 

huurachterstanden. Hieronder vertelt ze wat onze nieuwe 

werkwijze is, wat huurders van ons kunnen verwachten en 

wat ze zelf kunnen doen.

“We merken dat het erg lastig is om huurachterstanden te 

verminderen. Als een huurder de huur niet kan betalen, dan is er 

vaak ook sprake van andere problemen of schulden. Wij vinden 

het erg belangrijk om met deze huurders  in contact te zijn en 

samen op zoek te gaan naar een passende oplossing. Wij pasten 

onze werkwijze aan om zo veel eerder een beter beeld te krijgen 

van een huurachterstand. We hebben dit nu binnen één week in 

beeld en ondernemen meteen actie om zo eerder samen tot een 

oplossing te komen. Zo proberen we samen verdere problemen 

te voorkomen.” 

WAT KUNNEN HUURDERS VERWACHTEN?

“Als een huurachterstand ontstaat dan ontvangt de huurder 

binnen 5 dagen een herinneringsbrief van ons. Als wij geen 

betaling ontvangen dan ontvangt de huurder binnen 13 dagen de 

officiële aanmaning. In de tussentijd proberen we in contact te 

komen met de huurder om afspraken te maken over de manier 

waarop de achterstand kan worden opgelost.” 

WAT KUNT U ZELF DOEN WANNEER U DE HUUR NIET KUNT 

BETALEN?

Neem contact op met uw wijkconsulent via 088 – 807 07 00. 

Bespreek uw situatie en bepaal samen een manier om het 

probleem op te lossen.

Vernieuwd 
huurincasso-
proces

De wijkconsulenten bij Mijande Wonen:
Lieke Bruns, Matthijs Quik en 
Natascha Koenen

“ Mijande Wonen 
is altijd in de 
buurt!”

MIJANDE WONEN IS ALTIJD IN DE BUURT! 

mijnmijande.nl: snel, gemakkelijk, 
veilig en op ieder gewenst moment

Woensdagavond 16 mei organiseerde de Huurdersraad 

Mijande Wonen de jaarvergadering voor alle huurders van 

Mijande. Wij: Marthe Wassink (links) en Judith Pohlmann 

(rechts), gaven een virtuele rondleiding in de nieuwe online 

omgeving ‘mijnmijande.nl’. 

Wij lieten zien welke woonzaken huurders vanaf nu ook via de 

computer, 24 uur per dag, 7 dagen per week, met ons kunnen 

regelen.  Zoals reparatie doorgeven, uw gegevens wijzigen of de 

huur opzeggen.

Wilt u liever bellen of langskomen om uw woonzaken met ons te 

regelen? Dat kan natuurlijk ook.  Vindt u het lastig om zaken via de 

computer met ons te regelen? Bel ons, wij helpen u graag.

mijnmijande.nl

088 807 07 00



HUURDERSRAAD

Kantoor Denekamp

Ootmarsumsestraat 4a

7591 EP Denekamp

T 088 807 07 00

Kantoor Vriezenveen

Beukenhof 2

7671 BW Vriezeveen

T 088 807 07 00

Openingstijden

Balie (inloop) 
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur 

mijnmijande.nl 

24 uur per dag en 7 dagen per week

Telefonisch of op afspraak
Maandag t/m donderdag 8.00 -  16.30 uur
Vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Om een afspraak te maken belt u 088 807 07 00

www.huurdersraadmijandewonen.nl

stichtinghuurdersraadmijandewonen@outlook.com

Samen bouwen 
aan dorpskracht

www.mijande.nl

DUBBELGLAS BELEID

IK WIL GRAAG DUBBELGLAS OP DE VERDIEPING VAN MIJN 

WONING. KAN DAT?

Mijande ontvangt regelmatig de vraag van huurders of het 

mogelijk is om dubbelglas op de verdieping van de woning 

te krijgen. 

Antwoord: Ja, dat kan!

Als u een woning huurt met enkele beglazing op de verdieping 

dan kunt u tegen een huurverhoging van € 10 per maand 

dubbelglas laten plaatsen. Er is wel een kanttekening. Staat uw 

woning binnen drie jaar definitief in de planning voor een grote 

renovatie, dan plaatsen wij dubbel glas op dat moment.

WAT KRIJGT U ALS U DUBBELGLAS AANVRAAGT?

Als wij dubbelglas plaatsen, krijgt u HR++ glas met in elke ruimte 

een ventilatierooster. Voordelen hiervan zijn dat het zowel 

warmte als kou en geluid isoleert. Na het plaatsen worden de 

kozijnen van binnen en buiten afgewerkt.  

AANVRAGEN IS EENVOUDIG

Vraag dubbelglas aan via mijnmijande.nl > direct regelen > 

algemene vraag. Bellen, mailen of langskomen kan natuurlijk ook. 

Wij beoordelen uw aanvraag en antwoorden per brief of het wel 

of niet kan. Als het doorgaat dan neemt de aannemer contact met 

u op voor het inmeten en de planning.

HEEFT U VRAGEN?

Kijk dan op onze website www.mijande.nl en zoek op ‘dubbel 

glas’. U vindt hier alle meest gestelde vragen en antwoorden.

“Nieuw 

beleid”
EMAILADRES

Wij breiden onze digitale 
dienstverlening verder uit.

Wij vinden het belangrijk om u goed op de hoogte te 

houden. Dit doen we op verschillende manieren. Via 

brieven per post, advertenties in de krant en steeds 

vaker ook digitaal. Zo verloopt de toewijzing van 

woningen volledig digitaal. Ook om gebruik te maken van 

mijnmijande.nl, uw persoonlijke online omgeving, heeft u 

een e-mailadres nodig.  

Hebben wij nog geen e-mailadres van u?  Of is uw e-mailadres 

gewijzigd?  Geef dit aan ons door! Heeft u geen e-mailadres, 

maar misschien één van uw kinderen wel? Dat mag ook! U kunt 

uw e-mailadres telefonisch aan ons doorgeven. Langskomen 

op één van onze klantkantoren mag natuurlijk ook. Bij het 

doorgeven of wijzigen van het e-mailadres stellen wij u een aantal 

controlevragen om vast te stellen dat u ook bent wie u bent. Zo 

zorgen we ervoor dat uw gegevens bij ons veilig zijn en blijven!

mijnmijande.nl

088 807 07 00

“ Volg ons ook op 
Twitter en  
Facebook” 

INTERVIEW 

Sinds 7 mei  werkt Franca van der Veer als manager 

Bedrijfsvoering bij Mijande.  We stellen onze nieuwe collega 

een aantal vragen, zodat u haar beter 

leert kennen.

KUN JE JEZELF KORT VOORSTELLEN?

Ik ben Franca, ben 53 jaar en woon in Enschede met mijn 

man en twee dochters.  Hiervoor werkte ik voor een grote 

kinderopvangorganisatie in Enschede. Daar was ik manager 

Financiën en later regiocontroller.

EEN NIEUWE BAAN VOOR JOU IN WONINGCORPORATIELAND. 

WAT TREKT JOU AAN IN DEZE FUNCTIE? 

Deze baan trekt me erg aan omdat Mijande een maatschappelijke 

organisatie is en dat raakt mijn sociale hart. Daarnaast spreekt de 

kleinschaligheid, de gemoedelijkheid van mensen, het dorpse, 

Twentse me aan.  Vanuit mijn vorige werkgever ben ik bekend met 

uitgebreide  wet- en regelgeving. Woningcorporaties hebben ook 

veel te maken met wet- en regelgeving.  Ik vind het een uitdaging 

om samen met collega’s te werken aan het betaalbaar houden van 

woningen voor onze huurders. 

WAT DOET EEN MANAGER BEDRIJFSVOERING?

Als Manager Bedrijfsvoering geef ik leiding aan verschillende teams, 

waaronder Team Financiën, Team Bedrijfseconomische zaken, 

Facilitaire zaken en automatisering. Ik coach medewerkers bij het 

uitvoeren van hun werk en bij hun (persoonlijke) ontwikkeling. Ook 

ben ik lid van het Managementteam (MT). In het MT bespreken we 

maandelijks het reilen en zeilen en de toekomst van Mijande Wonen. 

WAAR WORD JE BLIJ VAN BINNEN JE WERK?

Ik voel  me mede verantwoordelijk  om onze geldmiddelen zo goed 

mogelijk in te zetten voor de investeringen die we de komende jaren 

voor onze huurders willen gaan doen. Als voorbeeld noem ik het 

energiezuinig maken van onze woningen. Samen aan deze opdracht 

werken en deze succesvol afronden, dat maakt me blij!

“ Wij stellen 
aan uw voor:”

Franca van der Veer

“ Om u nog beter 
van dienst te zijn, 
ontvangen wij 
graag uw  
e-mailadres” 


