
Wij zijn Dunavie 
Een woningcorporatie met een groot hart 

voor onze huurders. Wij bieden een prettig 

thuis aan mensen die zelf niet of moeilijk 

in hun huisvesting kunnen voorzien. Met 

meer dan 8000 woongelegenheden maken 

we het verschil voor de inwoners van de 

gemeente Katwijk. We zijn er trots op 

om als organisatie een belangrijke rol te 

kunnen spelen in de samenleving.

Dunavie bestaat sinds 2009 en is ontstaan uit 

een fusie van woningstichtingen met diepe 

wortels in Katwijk. Onze historie gaat terug 

tot 1914 en dit maakt dat we ons verbonden 

voelen met de dorpen Katwijk, Rijnsburg en 

Valkenburg. Hele generaties huren bij ons een 

woning. Dit brengt de verantwoordelijkheid 

met zich mee om als organisatie fi nancieel 

gezond te zijn. Een prettige thuisbasis voor al 

onze huurders is wat ons drijft. Dit betekent 

niet alleen mooie projecten realiseren, 

investeren in duurzaamheid en renoveren, 

maar ook door voortdurend in dialoog te zijn 

met onze huurder. We beseff en dat een prettig 

thuis voor iedereen iets anders betekent, 

maar het begint met voldoende betaalbare 

en beschikbare huurwoningen van een goede 

kwaliteit.

Eigen regie
Bij Dunavie staat de persoon achter de 

huurder altijd centraal. Onze betrokkenheid 

bij de woningen en bewoners is groot en gaat 

ver. We komen letterlijk achter de voordeur 

bij huurders en ervaren zo wat er echt leeft 

en speelt. Zorgvuldigheid staat hierbij altijd 

voorop. Een luisterend oor en een oplossing 

op maat is wat we van oudsher nastreven. 

Tegelijkertijd verandert de maatschappij in 

een rap tempo en onze huurders veranderen 

mee. Dit vraagt om een wendbare organisatie 

en een eigentijdse huurdersbenadering. 

Wij geven onze huurders meer keuzes en 

verantwoordelijkheid. Bij Dunavie noemen 

we dat ‘eigen regie’, omdat hier een bepaalde 

kracht, vrijheid en lef uitspreekt. Dit vergt 

wel een andere manier van denken en doen 

van ons én de huurder. Het vertrekpunt is 

dat onze huurders kunnen wonen zoals ze 

dat wensen. We stimuleren ze om samen 

met ons na te denken over de eigen rol in 

hun woongenot omdat we erin geloven dat 

dit de betrokkenheid bij de woning en de 

leefomgeving vergroot. Dit maakt van een huis 

een thuis.

In je kracht
Wij van Dunavie zijn net als de inwoners van 

de gemeente Katwijk een kleurrijk geheel. 

Collegialiteit en samenwerken staan bij ons 

hoog in het vaandel. Het voelt best raar om dit 

van jezelf te zeggen, maar we zijn hulpvaardig, 

oplossingsgericht en we hebben een gezonde 

dosis humor. Werkplezier en de trots op ons 

werk is wat we delen. We willen het altijd 

goed doen en dat betekent in de praktijk 

nog weleens balanceren. Het is nu eenmaal 

onmogelijk om het al onze huurders naar de 

zin te maken én ons budget te bewaken. We 

kunnen elke euro maar één keer uitgeven. 

Soms is het een regelrechte worsteling. 

Voor de ene huurder voelt het namelijk heel 

natuurlijk om meer zelf te beslissen en te 

regelen, voor de andere huurder is dit nog 

een brug te ver. Van oudsher zijn we gewend 

om huurders te ontzorgen en dingen uit 

handen te nemen. Nu helpen we ze op weg 

om zaken zelf te regelen en ondersteunen we 

waar nodig. We vinden het belangrijk om onze 

huurders een keuze te geven in de manier hoe 

je huurderszaken regelt. Online, telefonisch en 

persoonlijk. 

Samen
Als organisatie willen we graag het verschil 

maken en daarin zijn we ambitieus. We zijn 

een typisch voorbeeld van een ‘lerende 

organisatie’. Zo zorgen we ervoor dat onze 

dienstverlening blijft aansluiten bij de 

voortdurend veranderende omgeving. Dit gaat 

niet altijd van een leien dakje en vraagt, buiten 

geduld, een open en transparante houding 

van iedereen. Van ons, van de huurders en 

van onze samenwerkingspartners. We vinden 

het belangrijk om de lokale samenleving te 

betrekken bij onze ontwikkelingen en plannen, 

want een prettig thuis maken we met elkaar!
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