
Verantwoording prestatieafspraken Trudo Jaarplan 2009  
(na 2e kwartaal) 
 
In het onderstaande overzicht wordt verslag uitgebracht van Trudo’s resultaten na het tweede 
kwartaal van 2009 op de prestatieafspraken zoals die in het jaarplan 2009 zijn opgetekend. 
De kleur aan de rechterkant geeft aan of Trudo op schema ligt (   ), achter ligt op schema (   ), er grote 
problemen zijn (   ) of het project nog niet is opgestart (   ).  
 
1. oplevering 281 nieuwe woningen  
Van de 281 woningen die we volgens het jaarplan in 2009 dachten op te leveren, hebben we er  
11 al in 2008 opgeleverd. Dan blijven er 270 woningen over die in 2009 opgeleverd moeten 
worden. Tot en met het tweede kwartaal hebben we er daarvan al 187 opgeleverd. Dit betreft 
woningen in fase 2 van de Kruidenbuurt, woningen in fase 1 van Waterrijk en woningen in 
Lakerlopen.  
 

 

2. start uitwerking deelprojecten in de Driehoek 
Strijp S zal de komende jaren veranderen van industrieterrein tot een gebied waar beleven, 
wonen en werken centraal staan. Het centrale deel van het gebied is de Driehoek, hart van het 
creatieve hart. Dat gigantische terrein in het midden, met de Hoge Rug, het Veemgebouw, het 
Ketelhuis en de Machinekamer. 
De ontwikkelingsvisie is gereed en het stedenbouwkundig plan dat Jo Coenen Architecten voor 
de Driehoek maakt, is ook in een afrondende fase. Onlangs zijn de eerste plandelen van de 
Driehoek (Veemgebouw, Gebouw SAN en SBP)  daadwerkelijk in het bezit van Trudo gekomen.  
In de monumentale gebouwen SAN en SBP zijn we van plan om woonlofts en werklofts te 
realiseren. Uit de informatieavonden van de beide gebouwen blijkt dat er grote belangstelling is 
voor deze concepten.  
Om het publiek ook de kans te geven om het gebied te ontdekken worden er continu 
evenementen georganiseerd. Ook krijgen creatieve partijen, die mee helpen om het gebied vorm 
te geven, nu al een plek op het terrein. Op de begane grond van gebouw SBP zijn de ontwerpers 
Kiki en Joost al neergestreken. Het 5 minuten museum en de designstore zijn inmiddels ook 
gehuisvest in gebouw SBP. Verder zijn Little Mountain (startende creatieve ondernemers) en de 
Ontdekfabriek (kinderen ontdekken techniek en fabriceren eigen innovaties) belangrijke 
concepten die we graag een plek binnen de Driehoek geven.  
 

 

3. vervolg kwartier maken in de driehoek / verder uitwerken creatief en cultureel programma   
We gaven ze de ruimte in en om het Klokgebouw. De schilders, de bouwers, de dansers … De 
denkers, de scheppers, de ondernemers … De sporters, de skaters, de spelers … Om trends te 
zetten. Om de kiem te leggen voor wat komen zal. En daarmee gaan we door, vanzelfsprekend. 
Als beheerder en verhuurder van gebouwen als SEU, SEH en SBX op Strijp S. Van TAB op Strijp 
T. Ook de Driehoek moet groeien en wederom is Trudo de trekker van de programmering.  
In het eerste en tweede kwartaal van 2009 zijn we hier druk mee bezig geweest. Zo is in het 
klokgebouw 1.000 m2 kantoorruimte opgeleverd aan de ingenieurs van Deems en zijn 32 nieuwe 
ondernemers uit de creatieve sector gehuisvest op een van de mooiste plekken in het 
Klokgebouw. 10 units zijn in het tweede kwartaal in uitvoering genomen door ondernemers uit de 
muziekindustrie die de nabijheid van Popei opzochten, deze worden in het najaar opgeleverd. 
Tevens is 1.000 m2 (showroom en kantoor) in uitvoering genomen door Desque. De Designstore 
Strijp X is inmiddels verhuisd van SBX (een deel is gesloopt) naar SBP en op Strijp T zijn de 
eerste ondernemers ingetrokken en inmiddels druk aan het werk. In totaal zullen op Strijp T bijna 
20 bedrijven uit de creatieve maaksector worden gehuisvest. SEU heeft er een nieuwe gebruiker 
bij gekregen, namelijk The Building, een initiatief van instellingen in de stad die zich met jongeren 
en sport- en straatcultuur bezig houden.  
 

 

4. verkoop van bijna 500 bestaande en nieuwe woningen 
Tot en met het tweede kwartaal van 2009 zijn 55 nieuwbouwwoningen verkocht (Zonnekwartier 3, 
Lakerlopen 19, Kruidenbuurt Fase 2 16 en Waterrijk Hollands Licht 17) en 77 bestaande 
huurwoningen, waarvan 73 als Slimmer Kopen®. Daarnaast vonden er tot en met juni 43 
wederverkopen plaats. Dat zijn Slimmer Kopen®-woningen die aan Trudo worden terugverkocht, 
waarna Trudo ze opnieuw als Slimmer Kopen® verkoopt. Doordat we een aantal 
nieuwbouwprojecten hebben uitgesteld, zullen we onze doelstelling van 500 te verkopen 
woningen in 2009 zeker niet halen. Voor verkopen uit de bestaande voorraad gaan we er 
vooralsnog vanuit dat de beoogde verkoopaantallen voor 2009 wel gehaald worden.  
  

 



 
5. start 888 opknappen woningen 
Werk aan de winkel: in 2009 starten we met het opknappen van het casco van 888 
huurwoningen. Na deze grote beurt kunnen huurders die dat willen, hun woning kopen met 
Slimmer Kopen® korting. Wie dat niet wil, blijft natuurlijk gewoon huren. Woningen die na de 
opknapbeurt vrijkomen, worden eveneens verkocht. Tenzij we de woningen nodig hebben voor de 
herhuisvesting van bewoners van slooppanden of de huisvesting van bijzondere klanten. Want 
ook die groepen blijven we natuurlijk bedienen. 
In het tweede kwartaal is gebleken dat we niet alle 888 woningen zullen gaan opknappen. Zo is 
uit aanvullend technisch onderzoek gebleken dat in een groot deel van Woensel West slopen en 
vervangen de betere optie is. Vanwege rioleringsproblemen was in het complex Julianastaat ook 
een aanvullend onderzoek noodzakelijk, waardoor de werkzaamheden daar pas in 2010 kunnen 
starten. Goed nieuws is dat de opknapbeurt van één van de complexen inmiddels is afgerond, dit 
gaat om een gedeelte van Lakerlopen.  
 

 

6. start vervangen groepenkasten  
We gaan de groepenkasten vernieuwen van alle woningen die ouder zijn dan 1975 en die niet op 
de nominatie staan om te worden gesloopt. We maken alles weer van deze tijd. De bestaande 
kast wordt vervangen door een vier-groepenkast (één speciaal voor de wasmachine) met 
aardlekschakelaar. Een flinke klus waar we zo’n 2,5 jaar mee bezig zullen zijn. Inmiddels zijn we 
gestart met het opnemen van de proefwoningen. Eind augustus hopen we de evaluatie van deze 
proefwoningen af te ronden, waarna we in september kunnen aanvangen met fase 1 van dit 
project.  
 

 

7. resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 3.621.000  
Uitgaande van onze begroting hadden we in het jaarplan van 2009 de verwachting dat we dit jaar 
een resultaat uit gewone bedrijfsvoering zouden kunnen behalen van minimaal € 3.621.000,--. 
Deze verwachting hebben we in het eerste kwartaal in een begrotingswijziging al bijgesteld naar            
€ 507.000,--. Deze begrotingswijziging was het gevolg van het feit dat een aantal planmatig 
onderhoudsprojecten van 2008 werden doorgeschoven naar 2009 (waardoor de kosten voor 
planmatig onderhoud € 2.962.000,- hoger uitvallen) en het feit dat niet was voorzien dat uitvoering 
van ons CV-aanleg project nog zou doorlopen tot in 2009 (extra uitgaven kwaliteitsimpuls             
€ 100.000,--.). Na het tweede kwartaal stellen we de prognose voor het resultaat uit gewone 
bedrijfvoering voor 2009 opnieuw bij, namelijk naar - € 398.000,-- (negatief). Voor een 
gedetailleerde toelichting op het verwachte resultaat uit gewone bedrijfsvoering wordt verwezen 
naar de financiële kwartaalrapportage over het 2e kwartaal. 
 

 

8. start Trudo weekendschool  
De Trudo Weekendschool is op 5 april gestart! Een bijzondere ‘school’ voor gemotiveerde 
kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. Enthousiaste professionals uit de praktijk laten hen 
kennismaken met beroepen en vakgebieden waarmee ze van huis uit niet zo gauw in aanraking 
zullen komen. In samenwerking met 5 basisscholen zijn 18 kinderen geselecteerd. Deze pilot 
bevalt zó goed dat we na de zomervakantie starten met een tweede groep kinderen van 5 andere 
basisscholen. Tevens zal de weekendschool dan verhuizen naar een nieuwe locatie, óf TU/e óf 
het Catharina ziekenhuis. Behalve deze sponsoring in natura is er ook extra sponsoring voor 5 
jaar gerealiseerd door Eiffel. 
 

 

9. oplevering Art- en Woonhotel  
Naar verwachting wordt in oktober 2009 het Art- & Woonhotel in De Lichttoren opgeleverd. Aan 
de ene kant een luxe viersterren Arthotel, met zo’n 200 royale kamers c.q. appartementen. 
Speciaal voor gasten van de stad Eindhoven en omgeving.  
Aan de andere kant, in het nieuwbouwdeel aan de Mathildelaan, komt een Woonhotel. Voor 
gasten van de TU/e, de High Tech Campus of de Design Academy. Voor wie een tijdje in 
Eindhoven werkt. Of voor mensen die om andere reden behoefte hebben aan een tijdelijk ‘thuis’ 
in een comfortabel appartement. De privacy en rust van een eigen woning, met de service van 
een hotel.  
 

 

 



 
10. minimaal 80% voor bescheiden inkomens  
Of het nu gaat om huren of Slimmer Kopen®, Trudo is en blijft er eerst en vooral voor 
huishoudens met een bescheiden beurs. Minimaal 80% van onze woningen is voor de doelgroep 
met een inkomen tot € 40.000,--. In het tweede kwartaal van 2009 zit Trudo voor zowel de 
huurwoningen als de Slimmer Kopen woningen ruim boven de 80%. Bij de huurwoningen is 99% 
verhuurd aan inkomens tot € 40.000,--. bij de koopwoningen ligt dit percentage iets lager, namelijk 
85%. Al met al een mooi resultaat!  
 

 

11. woonondersteuning krijgt vorm   
Na twee jaar experimenteren begint de woonondersteuning door ons team Bijzondere Klanten 
professioneel vorm te krijgen. Tweemaal per jaar brengen we een bezoek aan elke DOOR!-klant, 
statushouder en Generaal Pardon’er, om te zien hoe het gaat. Waar nodig biedt of regelt 
Bijzondere Klanten ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, wonen, 
onderwijs/taal, dagbesteding of sociale contacten. In het eerste kwartaal is samen met de 
Atlantgroep een project in voorbereiding genomen om onze individuele Bijzondere klanten een 
actief werk- of dagbestedingsprogramma aan te kunnen bieden. Een definitief projectvoorstel is 
inmiddels uitgewerkt en aan de gemeente aangeboden. In september zal op bestuurlijk niveau 
met de gemeente overleg worden gepleegd of en op welke wijze de gemeente ondersteuning aan 
dit project zal bieden. Inmiddels zijn er door de afdeling Bijzondere Klanten al wel klanten 
doorgeleid naar een reïntegratietraject bij Atlant.  
 

 

12. voortgang vernieuwing Kruidenbuurt    
De vernieuwing van de Kruidenbuurt vordert gestaag. In 2008 zijn de eerste 101 woningen in fase 
2 al opgeleverd.  In het eerste kwartaal van 2009 zijn 32 woningen opgeleverd en in het tweede 
kwartaal van 2009 nog eens 50. Na oplevering van de 11 resterende woningen van fase 2 vindt 
ook de sloop voor fase 3 plaats. Het wordt hoe langer hoe mooier in de Kruidenbuurt! 
 

 

13. vervolg emancipatie-pilot Kruidenbuurt        
In 2008 zijn we in de Kruidenbuurt gestart met verschillende activiteiten voor bewoners die 
‘vooruit willen’. In 2009 zetten we die voort en bouwen we uit. In samenwerking met de 
maatschappelijke instellingen is een samenhangend programma opgesteld, dat vooral gericht is 
op jongeren. Na de zomervakantie (later dan gepland) zal een kinderopvang in het gebouw van 
de Zevensprong starten, waarbij extra aandacht besteed zal worden aan taalontwikkeling. Tevens 
zal basisschool de Zevensprong gaan samenwerken met twee “witte” scholen en start volgend 
schooljaar 2009-2010 een programma voor hoogbegaafde leerlingen. Deze nieuwe 
ontwikkelingen worden uitgebreid onder de aandacht gebracht van de nieuwe bewoners van de 
Kruidenbuurt. Vanaf mei is extra jongerenwerk gerealiseerd en leerlingen van vmbo-school De 
Burgh zullen na de zomervakantie starten met het uitvoeren van klussen in de wijk. Een ander 
initiatief dat naar verwachting in september van start zal gaan is de “wijkverpleegster”. Dit is een 
initiatief dat niet gericht is op jongeren.  
 

 

14. buurtonderneming Woensel West operationeel     
Plannen, onderzoek, overleg … allemaal hard nodig. Maar er moet óók worden aangepakt. Om 
tot een efficiënte en daadkrachtige uitvoering van activiteiten in Woensel-West te komen, richtten 
gemeente en Trudo ‘de Buurtonderneming’ op. Op 10 mei j.l. hebben Trudo, de gemeente en de 
bewonersorganisatie de bestuursopdracht aan Woensel-West getekend. Een vernieuwing ten 
opzichte van het contract van vorig jaar zijn de zeven kernindicatoren, waarmee de effecten van 
de aanpak zichtbaar worden gemaakt. Enkele indicatoren zijn: verbetert het imago van de wijk, 
doen kinderen het beter in het onderwijs, verbetert de samenhang onder professionals.  
De pilot van de knutselexpeditie die tussen maart en juli heeft plaatsgevonden was een groot 
succes. Inmiddels is ook de gemeente dusdanig enthousiast geraakt over dit initiatief, dat zij voor 
3 seizoenen geld ter beschikking heeft gesteld om deze pilot verder uit te voeren. Vanaf 2010 zal 
de knutselexpeditie een plek vinden in het nieuwe Spilcentrum Boschdijk. De 
buurtinformatiewinkel zal een belangrijke plek krijgen in dit nieuwe spilcentrum. Ook zal de bazaar 
een nieuwe bestemming krijgen. Deze zal ontwikkeld worden door Emmaus tot een top 
tweedehans warenhuis. 
 

 

 



 
15. inplaatsen in Woensel West       
Vanaf 2009 plaatsen we in Woensel West bij woningen die vrijkomen alleen nog maar in. We 
selecteren mensen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren in de buurt. Op deze manier 
voorkomen we dat de problematiek in de wijk toeneemt. De nieuwe buurtbewoners die op deze 
manier de wijk helpen, kunnen een vergoeding krijgen. Inmiddels zijn er in zo’n 15 woningen 
mensen ingeplaatst. In een (beperkt) deel van de vrijkomende woningen zijn ook studenten 
ingeplaatst. Hiervoor is samenwerking gezocht met de opleiding Social Sciences van Fontys. Tot 
eind van dit jaar zullen we zo’n 20 studenten van deze opleiding, die een maatschappelijke 
bijdrage willen leveren, huisvesten. In het tweede kwartaal zijn we begonnen met het koppelen 
van de ingeplaatste huurders aan maatschappelijke klussen in Woensel West. Deze huurders 
zullen onder meer worden ingezet bij het organiseren van huiswerkbegeleiding, de begeleiding 
van kinderactiviteiten en het organiseren van een straatspeeldag. 
  

 

16. nieuwe prestatieafspraken met bewonerscomités      
Alle comités hebben eind 2008 activiteitenoverzichten over 2009 ontvangen voor de complexen 
die zij vertegenwoordigen. Deze activiteitenoverzichten mogen beschouwd worden als de 
prestaties die Trudo voor 2009 met hen heeft afgesproken. In dat activiteitenoverzicht staat 
precies aangegeven wat de bewoners in 2009 in hun woningcomplex of wijk van Trudo mogen 
verwachten. Afspraken over onderhoud en woningverbetering bijvoorbeeld. Of over verbetering 
van de woonomgeving en leefbaarheid. 
We doen er alles aan om de toegezegde prestaties gestand te doen. Ieder kwartaal worden de 
comités op de hoogte gehouden van de voortgang van de activiteiten, via een 
verkeerslichtschema. Na het tweede kwartaal liggen we op schema met het nakomen van de 
gemaakte afspraken voor 2009. 
 

 

17. focus op leefbaarheid  
We hebben in 2008 besloten om vanaf 2009 de focus van de werkzaamheden van onze 
winkelmedewerkers te verschuiven van verhuur en beheer naar leefbaarheid. In het najaar van 
2008 hebben we al een eerste bewonersconferentie aan dit onderwerp gewijd waarin we dit 
aankondigden. Intern zijn we in het eerste half jaar van 2009 gestart met een cursus leefbaarheid 
waarin we met onze medewerkers een gezamenlijke visie op het begrip leefbaarheid ontwikkelen 
en waarin ervaringen uit de praktijk en best practices worden uitgewisseld. Dit alles met als doel 
onze medewerkers bagage mee te geven die zij nodig hebben bij het aanpakken van 
leefbaarheidsvraagstukken. In het eerste half jaar van 2009 is ook gestart met het opstellen van 
maatwerkplannen voor een aantal complexen en buurten met beheer- en/of leefbaarheids-
problemen. Ook de bewoners zullen worden betrokken bij het opstellen van die maatwerk-
plannen. Om bewonerscomités bij te praten over onze ideeën over het onderwerp leefbaarheid 
organiseerden we 15 juni jl. een tweede bewonersconferentie.  
 

 

18. klanttevredenheid: product Slimmer Kopen®, verkoop, financiering, verhuur, 
klachtenonderhoud en nieuwbouw : minimaal een 8,  kopersbegeleiding: minimaal een 7.  
We houden de vinger aan de pols en meten constant de tevredenheid van onze klanten. Voor de 
dienstverlening rond verkoop, financiering, verhuur en klachtenonderhoud (van zowel woningen 
als van bedrijfsruimte) gaan we voor niet minder dan een 8. In het eerste kwartaal van 2009 
scoorden de dienstverlening rond verkoop en financiering een 8,4, in het tweede kwartaal werd de 
dienstverlening rond verkoop beoordeeld met een 8,1 en de dienstverlening rond financieringen 
met een 8,2. Nog steeds een prima resultaat! De dienstverlening rondom klachtenonderhoud en 
verhuur scoorden respectievelijk een 7,8 en 7,9 in het eerste kwartaal en een 7,8 en 8,0 in het 
tweede kwartaal. De doelstelling voor het derde kwartaal is om bij de dienstverlening voor 
klachtenonderhoud een 8 te scoren.  
Ook voor het product Slimmer Kopen® en nieuwbouw willen we op zijn minst een 8 op het 
rapport. Zowel in het eerste als tweede kwartaal is wat betreft het product Slimmer Kopen deze 
norm behaald, namelijk respectievelijk een 8,7 en 8,8. Wat betreft nieuwbouw en 
kopersbegeleiding verwachten we in het derde kwartaal pas cijfers. In het tweede kwartaal is wel 
een enquête uitgezet, maar we hebben nog niet voldoende respons om een betrouwbaar cijfer te 
geven. Op het gebied van kopersbegeleiding – waar nog wel het een en ander te verbeteren valt 
– moet er een mooie 7 komen staan. 
 

 

 



 
19. voortgang emancipatiefonds  
Het Emancipatiefonds is operationeel, subsidieaanvragen worden afgehandeld en het fonds heeft 
zelf initiatief genomen voor het starten van de Trudo Weekendschool. Om meer bekendheid aan 
het fonds te geven is een pr- en communicatieplan opgezet dat we nu uit voeren. Te beginnen 
met een voorlichtingsronde bij professionals en bij bewonersorganisaties in impulsbuurten.  
Het emancipatiefonds wil projecten opstarten die gericht zijn op het verbeteren van 
onderwijskansen voor jongeren. In het kader hiervan hebben talentvolle kinderen een bijdrage 
ontvangen om hun bijzondere talenten op gebied van dans,  muziek en sport verder te 
ontwikkelen. Tevens is een bijdrage geleverd aan het project Jongerencoaching, de 
Weekendschool, een groep hoogopgeleide Turken die huiswerk-begeleiding geven en aan een 
project van de bibliotheek om het lezen van peuters met een taalachterstand te stimuleren.  
 

 

20. lancering nieuwe website    
De nieuwe website is in mei live gegaan. De website functioneert goed en alle kinderziekten zijn 
eruit gehaald. Het online afhandelen van allerlei zaken zoals het melden van overlast, het melden 
van samenwonen, toestemming geven voor automatische incasso etc. kan voortaan online 
gedaan worden. Mijn Trudo, het gedeelte waar huurders via een inlogcode hun persoonlijke 
gegevens kunnen bekijken, werkt echter nog niet. Dit is voor het functioneren van de rest van de 
website echter geen probleem. Er wordt intern hard gewerkt aan een oplossing om Mijn Trudo 
nog voor de zomervakantie online te krijgen. Als Mijn Trudo naar behoren werkt, zullen alle 
huurders (en ook Slimme Kopers) bericht krijgen dat de nieuwe website in de lucht is en zullen ze 
hun persoonlijke inlogcode en wachtwoord ontvangen.  
 

 

21. start nieuw winkelconcept       
Onze winkels gaan zich meer richten op verbetering van de leefbaarheid. Via de nieuwe website 
kunnen klanten veel zaken online afhandelen en dat geeft de winkels gelegenheid zich op andere 
zaken te focussen. Bepaalde activiteiten, met name rond leefbaarheid en stedelijke vernieuwing, 
zullen we op locatie gaan uitvoeren. In een tijdelijk steunpunt bijvoorbeeld. Voor andere 
activiteiten - die bijvoorbeeld te maken hebben met woonondersteuning, emancipatie of overlast – 
bezoeken we de mensen thuis. Dit nieuwe winkelconcept heeft ook tot gevolg dat we teruggaan 
van twee winkels in de stad naar één nieuwe winkel op een centrale plek. In januari van 2009 was 
het implementatieplan gereed en is gestart met de uitvoering van dat plan. Dit loopt ook na het 
tweede kwartaal nog volgens plan en we liggen op koers om de nieuwe winkel eind 2009 te 
kunnen openen. 
 

 

 


