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We maken het u het liefst 
zo gemakkelijk mogelijk 
bij het regelen van uw 
woonzaken. Zoals het 
overmaken van de huur, 
het indienen van een 
reparatieverzoek of het 
stellen van een vraag. 

Dat deden we al, maar het 

kon nog beter. Daarvoor was 

een nieuwe website nodig, 

waarop u sneller vindt wat u 

zoekt. En waarop u digitaal 

allerlei zaken eenvoudig 

kunt regelen. Die nieuwe 

website is er nu: met heldere antwoorden 

op veel vragen en een plek waarop u uw 

gegevens kunt wijzigen, zelf een reparatie 

kunt inplannen of een betaling kunt doen. 

En nog veel meer zelf kunt regelen. Een 

website in een nieuwe passende jas.
Op de vernieuwde 
website regelt u nu 
makkelijker uw woon-
zaken. Via de website 
en mijn ieder1.    

Vind snel het 
antwoord  
op uw vraag
U heeft een vraag 

en wilt daar zo snel 

mogelijk antwoord op. 

Ook als het acht uur ’s 

avonds is of als u bij de 

bakker in de rij staat. 

Dat snappen we. Op de 

website van ieder1 staan 

nu de meest gestelde 

vragen van huurders en 

de antwoorden daarop. 

Zodat u zo snel mogelijk 

de informatie vindt die u 

nodig heeft. 

Staat uw vraag er 

niet tussen? Neem 

dan contact op 

met uw wijkteam. 

Onze consulenten 

beantwoorden op 

werkdagen uw vraag zo 

snel mogelijk.  

Regel uw woon-
zaken op mijn 
ieder1
Een lekkende radiator? 

De huur opzeggen of 

een betalingsregeling 

aanvragen? Dat kan nu 

allemaal vanaf de bank 

of uw luie stoel. Op een 

tijdstip dat u uitkomt. Via 

uw persoonlijke pagina 

op mijn ieder1 regelt u 

zelf uw woonzaken en 

heeft u inzicht in uw eigen 

gegevens. 

Wat kunt u 
regelen op  
mijn ieder1?
•  een reparatie inplannen 

of een verzoek doen;

•  uw huur betalen (hier 

ziet u ook of u een 

achterstand heeft);

•  een betalingsregeling 

aanvragen;

• de huur opzeggen;

•  uw contactgegevens 

inzien en wijzigen;

•  alle brieven die u ook per 

post ontvangt nalezen;

•  antwoorden lezen op 

vragen die u mogelijk 

heeft. 

Liever bellen of e-mailen? 

Dat kan. Op werkdagen 

helpt uw wijkteam u 

graag verder.

Hoe logt u in 
op mijn ieder1?
U ontvangt eind januari 

twee brieven: een brief 

met uw gebruikersnaam 

en een brief met uw 

activatiecode. In de 

brief leggen we uit hoe 

u met deze gegevens 

uw persoonlijke pagina 

activeert. 

Lukt het niet? Dan neemt 

u contact op met uw 

wijkteam. Zij helpen u 

graag op weg.

Ook ons logo is vernieuwd. 

Win een huis & tuincadeau-
bon ter waarde van 100 euro!

Bezoek de vernieuwde website en win hiermee een huis & 
tuincadeaubon ter waarde van 100 euro! Hiermee kunt u 
terecht bij woonwinkels en tuincentra. Voor planten, verf, 
kussens en nog veel meer!

Wat moet u hiervoor doen? 
Ga naar www.ieder1.nl. Op de site vindt u op verschillende pagina’s 

vier ballonnen. Op elke ballon staat een woord. In de juiste volgorde 

vormen ze een zin. Mail de zin naar info@ieder1.nl en vermeld ook uw 

naam, adres en telefoonnummer. Zet in het onderwerp van de e-mail 

'Prijsvraag’. Van alle juiste inzendingen loten we 3 winnaars.

Heeft u geen e-mail? Stuur dan een brief met uw antwoord en uw 

naam, adres en woonplaats naar Postbus 888, 7400 AW Deventer.   

Lever het antwoord voor 31 januari in. 

De prijswinnaars krijgen voor 14 februari bericht. 

Nieuwe jas!

Wacht niet te lang en 

haal energiebesparende 

producten voor uw huis.

www.regionaalenergieloket.nl

Heeft u de gratis 
cadeaubon van 50 
euro al gebruikt?

PRIJSVRAAG: 

Regel uw zaken 
nu ook online
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‘Als huurders en woningbouwver-
eniging goed met elkaar commu-
niceren en samenwerken, bereik 
ze een heleboel.’ Dat vinden de 
voorzitter en penningmeester van 
de bewonerscommissie van de 
Dreef Staete. En illustreren ze met 
tal van voorbeelden. 

Oren en ogen van de flat
Toen Koos Meulenbroek vijf jaar 

geleden samen met zijn vrouw in De 

Dreef kwam wonen werd hij al vrij snel 

voorzitter van de bewonerscommissie. 

Daar trof hij penningmeester Jan 

Venema die al meer dan twintig jaar 

actief is voor de flat. Samen fungeren 

ze als de ‘ogen en oren van de flat’. 

Niet alleen als actieve leden van de 

bewonerscommissie, maar zeker ook als 

betrokken huurders. 

Klachten en wensen 
Elke twee weken hebben Koos en 

Jan overleg met de Consulent Klant 

en Wonen van hun wijkteam. Deze 

komt voor het inloopspreekuur naar 

de gemeenschappelijke ruimte van 

de Dreef Staete: ‘t Vooronder. De 

communicatie verloopt heel prettig. 

Jan: ‘We bespreken wat er speelt in de 

flat. Soms komen bewoners zelf met 

vragen en dan houden we ons natuurlijk 

afzijdig.’ 

Een scala aan onderwerpen komt 

tijdens het spreekuur langs. Overlast 

bijvoorbeeld. Koos: ‘Laatst had iemand 

zijn scooter in de hobbyruimte gereden. 

Hij had hem helemaal uit elkaar 

gehaald om hem op te knappen. Maar 

dat opknappen duurde maar en duurde 

maar. En wij konden de containers die 

achter de hobbyruimte staan er niet 

fatsoenlijk langs krijgen. Dat meldden 

we aan de woonconsulent. Die heeft een 

gesprek gevoerd met de eigenaar van 

de scooter. En toen is de scooter snel 

weggehaald.’ 

Ouderwets contact
Heeft u een vraag, klacht of compliment? Dan neemt u contact 
op zoals het u past. Voor de een is dat telefonisch, voor de an-
der per mail en weer een ander komt liever naar ons kantoor. 
Dat kan allemaal. 

1. Telefoon
Uw wijkteam belt u op werkdagen tussen 8:30 tot 17:00 uur. Voor 

spoedgevallen kunt u ook buiten kantoortijden bellen. We schakelen u 

dan door naar onze storingsdienst. Zij helpen u graag verder. 

2. E-mail
Uw wijkteam beantwoordt uw e-mail zo snel mogelijk en in de meeste 

gevallen is dit binnen 24 uur. 

3. Op kantoor 
U bent op werkdagen altijd tussen 8.30 en 17.00 uur welkom op ons 

kantoor. Kantoor Deventer: Overstichtlaan 2 

Kantoor Zutphen: Piet Heinstraat 25

4. In uw wijk
Kunt u niet naar ons kantoor komen, maar wilt u graag een medewerker 

persoonlijk zien? Dan kunt u in een aantal wijken terecht bij de 

huismeester. Zij hebben spreekuren in de wijk. Neem hiervoor contact op 

met uw wijkteam. Zij helpen u graag verder.

5. Website en mijn ieder1 
Naast de traditionele contactmogelijkheden kunt u ook zelf zaken 

regelen op de website en uw persoonlijke pagina op mijn ieder1.

'Communicatie? 
Dat komt van twee kanten.'

Inmiddels weten de bewoners Koos en 

Jan ook te vinden als er iets aan de 

hand is. ‘Staan ze bij ons aan de deur 

met een klacht,’ lacht Koos. Hij vindt 

het niet erg. ‘Onze lijntjes met ieder1 

zijn kort, dus het werkt ook goed.’ Als 

boodschappenwagentjes in de galerij 

blijven staan of als er telkens jongeren in 

de hal hangen, geven de heren dat door. 

’Zo is dat ook afgesproken met ieder1, 

vertelt Jan: ’Het is niet de bedoeling dat 

wij zelf voor politieagent spelen.’  

50-jarig jubileum
Maar ook voor leuke dingen nemen 

Koos en Jan contact op met ieder1. 

Toen de flat vijftig jaar bestond, wilde 

de bewonerscommissie een feestje 

organiseren. Koos: ’Wij nemen het 

initiatief tot zo’n feest en dan is ieder1 

wel bereid om mee te denken en te 

faciliteren.’ Jan: ‘We hadden een 

bescheiden budget, maar dan gaat 

Koos eens praten met wat contacten 

en hadden we voor dat budget wel 

een compleet lopend buffet en twee 

bowlingbanen tot onze beschikking.’ 

Samen kom je verder
Het is duidelijk dat de twee actieve en 

betrokken huurders zijn die met ieder1 

optrekken om allerlei zaken voor de 

flatbewoners te regelen. ‘Als ik bel met 

het wijkteam, begin ik altijd met het 

goede nieuws,’ zegt Koos. ‘En daarna 

komen de wensen. Zo hadden we op 

een gegeven moment last van veel te 

veel fietsen voor de ingang van de flat. 

En dan ga ik bellen ze. Met de klacht 

en met de oplossing. Of er op het stuk 

grond naast de flat geen fietsenstalling 

gemaakt kon worden. En dat bleek dan 

best een gedoe, want het stuk grond 

was van de gemeente. Maar met een 

boel praten en wat dingen zelf doen, 

hebben we hier dan maar mooi wel een 

fietsenstalling staan met gloednieuwe 

zwarte beugels.’ 

  Koos 
MeulenbroekJan Venema

Wat Koos maar bedoelt te zeggen: 

’Je moet het samen 
doen. Als je laat zien 
dat je zelf bereid bent 
om mee te denken en 
mee te werken, dan 
kan er heel veel.’
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Ons kantoor bezoeken
Ook met de huidige coronamaatregelen bent u welkom op ons 
kantoor. Op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. 
Houdt u rekening met de maatregelen die op dat moment gelden? 

Contact via de telefoon en e-mail
We blijven telefonisch en via de e-mail bereikbaar. 

Reparatieverzoeken
Onze vakmannen voeren de reparatieverzoeken bij u thuis ge-
woon uit. Ze dragen wel een mondkapje en houden afstand. 
We waarderen het als u dat ook doet.  

Onze dienstverlening 
tijdens

Neem contact op met...
Deventer
Wijkteam Keizerslanden 

en Steenbrugge 

088 111 0 350 

wijkteamks@ieder1.nl

Wijkteam Centrum, 

Voorstad en Rivierenwijk 

088 111 0 351 

wijkteamcvr@ieder1.nl

Wijkteam Zandweerd, 

Borgele en Platvoet 

088 111 0 352 

wijkteamzbp@ieder1.nl

Wijkteam Colmschate, 

Schalkhaar, Vijfhoek en Lettele

 088 111 0 353 

wijkteamcsvl@ieder1.nl

corona

Persoonlijk contact, daar hou-
den we van. Dus toen bleek dat 
huurders soms niet wisten wie 
hun aanspreekpunt was bij 
woonbedrijf ieder1, wisten we: 
dat moet anders. We willen dat 
de huurders ons kennen en dat 
wij de huurders kennen. Sinds 
2018 werken we daarom met 
wijkteams. 

Wat is een wijkteam?
Elke wijk heeft een vast team van 

medewerkers dat alles voor de 

huurders regelt in dat gebied. Bram 

ieder1.nl

Eindredactie
Communicatie, 
woonbedrijf ieder1

Teksten
Karijn Kats, 
Laura Oplaat

Fotografie
Astrid van Loo, 
woonbedrijf ieder1

Vormgeving
Bestwerk.nl

Druk
Ovimex

Uw wijkteam staat voor u klaar

van der Kolk is Consulent Klant 

en Wonen en ziet de voordelen 

van het werken in wijkteams: ’De 

wijkteammedewerkers zijn de oren 

en ogen van de wijk. Wij weten wat 

er speelt en zijn voor huurders het 

aanspreekpunt bij vragen.’

Dicht bij u
De medewerkers kennen u en uw buurt. 

U heeft contact met een vaste kleine 

groep medewerkers. En dat zorgt 

er voor dat vragen beantwoorden 

en problemen oplossen sneller en 

makkelijker gaat. De medewerkers 

hebben met elkaar zorg voor de 

huurders en de woningen in de wijk. Ze 

praten met elkaar over wat er speelt en 

kunnen als dat nodig is samen helpen 

bij een vraagstuk of probleem waar 

meerdere huurders mee te maken 

hebben.  

‘En we hebben als een van de weinige 

grote corporaties eigen vakmannen 

in dienst die reparaties en onderhoud 

uitvoeren. Ook de vakmannen zijn deel 

van het wijkteam,’ vertelt Bram.

Bij welk wijkteam  
moet ik zijn? 
Elk wijkteam heeft een eigen 

telefoonnummer en een eigen 

e-mailadres. U kunt op de kaarten 

van Deventer en Zutphen hiernaast 

zien welk wijkteam bij uw buurt hoort. 

Als u rechtstreeks belt met uw eigen 

wijkteam wordt u namelijk sneller 

geholpen. Als u niet zeker weet in welke 

wijk uw woning ligt dan kunt u contact 

met ons opnemen via het algemene 

nummer.

Zutphen
Wijkteam Waterkwartier

088 111 0 340 

wijkteamwaterkwartier@ieder1.nl

Wijkteam Centrum, De Hoven,  

Noordveen en Eefde 

088 111 0 341 

wijkteamcdhne@ieder1.nl

Wijkteam Zuidwijken, 

Leesten en Warnsveld 

088 111 0 342 

wijkteamzlw@ieder1.nl

Deventer Zutphen

Wijkteam Colmschate, Schalkhaar, 
Vijfhoek en Lettele

Wijkteam Centrum, De Hoven, 
Noordveen en Eefde

Wijkteam Zuidwijken, 
Leesten en Warnsveld

Wijkteam Zandweerd, 
Borgele en Platvoet

Wijkteam Waterkwartier

Wijkteam Centrum, 
Voorstad en Rivierenwijk

Wijkteam Keizerslanden 
en Steenbrugge

Dicht bij huis en dicht bij u.


