De Klantenraad zoekt nieuwe leden
De Klantenraad is een stichting die de belangen behartigt van alle Woonstad-klanten. Dit doen
wij vanuit het motto: ‘Klanten voor klanten’.
De Klantenraad bestaat uit maximaal 13 bestuursleden die een kritische gesprekspartner zijn
van Woonstad Rotterdam. De Klantenraad werkt vanuit de algemene huurders- en
kopersbelangen en wil invloed uitoefenen op de besluiten die de Woonstad Rotterdam neemt.
Als Klantenraad zijn wij het geweten van de klant en gaan regelmatig om tafel met Woonstad
Rotterdam, maar ook met de Gemeente Rotterdam voor verschillende belangrijke zaken als:
•
•
•
•

Beschikbare huurwoningen;
Betaalbare huurwoningen;
Duurzame huurwoningen;
Goede dienstverlening en goed VVE-MvE beleid.

Kortom: een passende huurwoning waar elke klant recht op heeft!
Wie zoeken wij?
Wilt u graag meewerken aan het behartigen van sociale huurdersbelangen?
Bent u eigenaar-bewoner in het gebied van Woonstad Rotterdam? (Deze missen wij
momenteel binnen de Klantenraad.) En werkt u graag samen met een team van vrijwilligers/
huurders van Woonstad? Iedereen is welkom om zich aan te melden voor de Klantenraad.
Als lid bent u verder:
– Klant (huur of koop) van Woonstad Rotterdam;
– Mondig en voelt u zich betrokken bij de onderwerpen die te maken hebben met wonen;
– In staat om u in te leven in de situatie waar klanten zich in kunnen bevinden;
– Denkt en praat u graag mee op beleid- en strategisch niveau;
– Beschikbaar voor 16-20 uur per maand met gemiddeld 2 avonden per maand.
De Klantenraad vindt het belangrijk dat de leden in zoveel mogelijk verschillende wijken
wonen, verspreid over het bezit van Woonstad Rotterdam. Ook streven we ernaar dat de
Klantenraad gevarieerd is samengesteld. Daar houdt de Klantenraad rekening mee bij het
aannemen van nieuwe leden.
Wat bieden wij leden?
De Klantenraad is een raad die op zijn Rotterdams werkt: niet lullen maar poetsen. Dat doen
we met plezier, humor en we ondersteunen elkaar waar nodig. Tot slot krijgt elk
Klantenraadslid een (belastingvrije) vrijwilligersvergoeding voor zijn/haar werkzaamheden.
Heeft u interesse? Wij zien uw motivatiebrief graag tegemoet via het emailadres info@kwsr.nl. We maken graag kennis met u.
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