BELANGHOUDERSBIJEENKOMST RHIANT 13 NOVEMBER 2019
Op woensdagmiddag 13 november organiseerde Rhiant haar jaarlijkse Belanghoudersbijeenkomst in Cultureel
Centrum Cascade. Dit jaar namen wij tijdens de bijeenkomst afscheid van onze voorzitter van de Raad van
Commissarissen Henk van der Velde, keken we terug naar het afgelopen jaar (2018) en vooruit naar de
toekomst. Ook kregen we een inspirerende sessie van Rodney Weterings van het bureau FRAEY over
maatschappelijke vraagstukken.

EEN PRACHTIG AFSCHEID
Henk van der Velde is maar liefst 8 jaar werkzaam geweest in de Raad van Commissarissen van Rhiant. Vandaag
blikt hij terug naar wat hij allemaal heeft meegemaakt bij Rhiant. Van kleine maar ook grote projecten,
duurzaamheid, het 100 jarig bestaan, naar een nieuwe Woningwet en nog meer regels. Henk heeft het allemaal
zien gebeuren. Hij is trots dat hij deel heeft uitgemaakt van de organisatie Rhiant. Ook is hij trots op het nieuwe
ondernemingsplan waar Rhiant het afgelopen jaar hard aan heeft gewerkt. Hij bedankt iedereen bij Rhiant voor
de fijne samenwerking.
Carlo Oostindie bedankt Henk voor zijn inzet en de fijne samenwerking de afgelopen 8 jaar.

HET JAAR 2018
Carlo blikt terug op de resultaten van 2018. Deze resultaten zijn ook terug te vinden op de website
www.rhiant.nl.

EEN KIJKJE IN DE TOEKOMST
Hierna kijken we kort even naar toekomstige projecten. Zoals het project aan het Banckertplein waar het
komende jaar nieuwe entrees worden geplaatst. Het project aan de IJdenhove en van Assendelftgaarde waar
woningen worden verduurzaamd. De Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat waar Rhiant het
voornemen heeft de woningen te slopen en te vervangen door nieuwe eengezinswoningen en appartementen.

SAMEN OP WEG NAAR EEN THUIS
Rhiant heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan. Dit plan is niet vanuit het
bestuur, maar vanuit de organisatie bepaald en geschreven. Hiervoor is samen met partners en huurders
gekeken wat nu echt belangrijk is. Het plan is nog niet definitief, maar we weten al wel op welke speerpunten
we ons willen richten. Deze punten hebben we tijdens de belanghoudersbijeenkomst kort toegelicht. Wanneer
het plan definitief is, wordt u geïnformeerd.
Het ondernemingsplan werd goed ontvangen door de aanwezige belanghouders. Vragen en feedback zijn
genoteerd. Rhiant zal hier rekening mee houden tijdens het definitief maken van het plan.

SESSIE VAN RODNEY WETERINGS
Dit jaar was gastspreker Rodney Weterings van het bureau FRAEY aanwezig op de bijeenkomst. Rodney hield
een inspirerende presentatie over maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijk onderdeel was dat
organisaties samen kunnen werken om problemen voor huurders op te lossen. En dat we soms verder moeten
kijken dan bijvoorbeeld schulden, maar echt moeten kijken naar de oorzaak om zo het probleem geheel op te
lossen.
Zo gaf hij als voorbeeld dat de stichting Woonlasten de Baas
samen met andere organisaties mensen helpt die problemen
hebben om hun vaste lasten te betalen. Zij ontwikkelden een
netwerk aan partners die deze mensen kunnen helpen met
het vinden van een oplossing. Zo gaf hij het voorbeeld van
een meneer die heel graag wilde werken, maar door een
vervoersprobleem zijn werk kwijt raakte en zijn woonlasten
dus niet meer kon betalen en schulden ontwikkelde. Samen
met deze meneer is gekeken hoe het probleem opgelost kon
worden. Uiteindelijk bleek Arriva de oplossing voor handen
te hebben. Ze boden hem vervoer aan waardoor hij weer
kon werken en dus ook zijn maandlasten kan betalen.
Natuurlijk is niet ieder probleem zo eenvoudig op te lossen. Maar in sommige gevallen, kun je door iets verder
te kijken, toch een passende oplossing vinden.

BEDANKT VOOR UW BEZOEK AAN DE BELANGHOUDERSBIJEENKOMST. TOT VOLGEND JAAR!

