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Voortgang jaarplan 2010 (na kwartaal 2)  
  
In het onderstaande overzicht wordt verslag uitgebracht van Trudo’s resultaten na de eerste twee 
kwartalen van 2010 met betrekking tot de prestatieafspraken zoals die in het jaarplan 2010 zijn 
opgenomen. 
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. 43 nieuwe wooneenheden in 2010 
De crisis op de woningmarkt gaat ook aan ons niet voorbij. Een aantal segmenten van de markt, zoals 
die van nieuwbouwkoopwoningen, is volledig ingezakt. Daar kunnen we op verschillende manieren mee 
omgaan. We zouden projecten kunnen schrappen. We zouden onze ambities kunnen bijstellen en 
plannen wijzigen. Dat doen we dus niet. We houden onze ambities voor het overgrote deel overeind, zij 
het dat we sommige (delen van) projecten even uitstellen. Zo gaan we in de Kruidenbuurt en op Strijp S 
gewoon door, maar het tijdstip van de uitvoering wordt wel enigszins aangepast. Die zal veelal later 
plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. We schrappen slechts twee plannen, in Meerhoven. Die 
plannen leiden, gegeven de stedenbouwkundige eisen van de gemeente, tot zulke hoge bouwkosten en 
ongewilde woonproducten, dat ze in deze tijden niet meer realistisch zijn.  
Een en ander leidt ertoe dat het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2010 zal worden opgeleverd, fors 
lager ligt dan de voorbije jaren. In 2010 zal Trudo 43 nieuwe woningen opleveren. 24 Wooneenheden 
voor een hostel in de Kwartelstraat, 12 Slimmer Kopen®-appartementen en 7 grondgebonden 
woningen in Lakerlopen. In het tweede kwartaal zijn alle 19 woningen plus de bedrijfsruimte ten 
behoeve van een Turks uitzendbureau in het project Lakerlopen opgeleverd.   
2. 272 woningen in de verkoop 
Trudo maakt al jaren koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens. Dat doen we ook in 
2010. In 2010 hebben we begroot om 272 woningen te verkopen. Dat zijn naar verwachting acht 
nieuwbouwwoningen, zeven marktconforme verkopen uit bestaande voorraad, 156 huurwoningen uit 
onze bestaande voorraad die we omzetten naar Slimmer Kopen®-woningen en 101 Slimmer Kopen®-
woningen die we terugkopen en vervolgens weer verkopen. Na het tweede kwartaal liggen we ruim 
voor op schema. Inmiddels hebben we 121 leegkomende huurwoningen verkocht (77,6 procent van de 
prognose) als Slimmer Kopen®-woning en 70 Slimmer Kopen®-woningen wederverkocht (69,3 procent 
van de prognose). Verder zijn er drie woningen marktconform verkocht. Er zijn nog geen 
nieuwbouwwoningen verkocht.   
3. opknappen 675 woningen gereed 
In 2008 heeft onze corporatie de toekomstige strategie voor een groot aantal complexen opnieuw 
vastgesteld. Het totale aantal woningen dat we in de periode 2009-2011 opknappen is gestegen naar 
1090. 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 of urgenten. Want ook die groepen blijven 
we uiteraard bedienen. 
In 2009 hebben we al een complex met 175 woningen in Lakerlopen opgeknapt en in 2010 wordt de 
grote beurt voor de volgende 675 woningen afgerond. In het tweede kwartaal is het groot onderhoud in 
de Sintenbuurt afgerond (304 woningen). Ook in het tweede project in Lakerlopen zijn we bijna klaar. 
Nog voor de bouwvak wordt dat project afgerond (202 woningen).  
De projecten Gerlachstraat (96 woningen) en Spinner/Looierstraat (75 woningen) zijn in het eerste 
kwartaal gestart en zullen kort na de bouwvak worden afgrond. We liggen daarmee goed op schema 
om in 2010 inderdaad gereed te zijn met het opknappen van de genoemde 675 woningen.  
Naar verwachting starten we begin 2011 met groot onderhoud in een aantal complexen in Woensel-
West en de Schubertlaan. De planontwikkeling voor de aanpak van deze projecten is in volle gang.  

 



 2 

4. Resultaat gewone bedrijfsvoering: € 3.077.000,-- 
Op basis van onze begroting hebben we voor 2010 een doelstelling vastgesteld voor het resultaat uit 
gewone bedrijfsvoering: minimaal € 3.077.000,--. Dat bedrag bestaat uit de gewone huuropbrengsten 
plus enkele buitengewone opbrengsten en ontvangen rente, minus alle onderhoudskosten, de kosten 
die voor het werkapparaat moeten worden gemaakt en de betaalde rente. Na het eerste kwartaal 
hebben we middels een begrotingswijziging die doelstelling bijgesteld naar -€ 442.000 omdat de 
verwachte onderhoudsuitgaven veel hoger uit zullen vallen dan oorspronkelijk begroot. De prognose in 
de tweede kwartaalrapportage geeft een verwacht resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor 2010 
exclusief rente aan van € 76.000,--. (positief). Doordat we echter in 2010 naar verwachting circa             
€ 900.000,-- minder rente zullen ontvangen dan voorzien, wordt een resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering inclusief rente verwacht van -€ 804.000,-- (negatief). We ontvangen minder rente omdat 
we een deel van de leningen van de stichting aan de holding hebben omgezet in aandelenkapitaal.    
5. Minimaal 80% voor huishoudens met een bescheiden inkomen 
Of het nou gaat om huren of kopen, Trudo blijft zich vooral richten op klanten met een bescheiden 
beurs. Minimaal 80% van onze woningen is dan ook voor huishoudens met een inkomen tot € 40.000,--. 
Na het tweede kwartaal van 2010 heeft 88,8 procent van de slimme kopers een inkomen tot € 40.000,--. 
Van de 11,2 procent die daarboven ligt, is 3,57 procent zittende huurder en/of koper van een woning 
met een koopprijs van meer dan € 180.000,--. Alle huurwoningen die verhuurd zijn in het eerste half jaar 
van 2010, zijn verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot € 40.000,--.   
6. Nieuwe prestatieafspraken met belanghouders 
Ook voor 2010 maken we weer prestatieafspraken met onze belanghouders: bewonerscomités, 
maatschappelijk middenveld en gemeente. Afspraken zwart op wit, waaraan men ons mag houden, 
maar waar wij ook onze belanghouders aan zullen houden.  
Alle comités hebben eind 2009 activiteitenoverzichten voor 2010 ontvangen voor de complexen die zij 
vertegenwoordigen. Deze activiteitenoverzichten mogen beschouwd worden als de prestaties die Trudo 
voor 2010 met hen afspreekt. In dat activiteitenoverzicht staat precies aangegeven wat de bewoners in 
2010 in hun woningcomplex of wijk van Trudo mogen verwachten. Afspraken over onderhoud en 
woningverbetering bijvoorbeeld. Of over verbetering van de woonomgeving en leefbaarheid. 
En we zullen er alles aan doen om de toegezegde prestaties gestand te doen. Ieder kwartaal worden 
de comités op de hoogte gehouden van de voortgang van de activiteiten, via een stoplichtenschema. 
Rood is niet gehaald, oranje is grotendeels gehaald en groen staat voor precies volgens afspraak. 
Natuurlijk blijven we ook actief overleg voeren met de bewonerscomités over hun complex of wijk.  
Ook met partijen uit het maatschappelijke middenveld, waar ons team Bijzondere Klanten mee 
samenwerkt, worden prestatieafspraken gemaakt. De prestatieafspraken over 2010 zijn in maart 
definitief gemaakt. Ook de partijen uit het maatschappelijk middenveld ontvangen elke kwartaal een 
verantwoording over de voortgang door middel van een stoplichtenschema.  
Alleen met de gemeente is het om verschillende redenen nog niet gelukt om overeenstemming te 
bereiken over de afspraken voor 2010. Op de eerste plaats is het, wat Trudo betreft, niet gelukt om tot 
een evenwichtige set van afspraken te komen, waarin sprake is van wederkerigheid. Trudo was bereid 
vele keiharde prestaties op te nemen, terwijl de gemeente daar nauwelijks iets tegenover wenste te 
zetten. Vrijwel elk verzoek om een extra inspanning van de gemeente (bijvoorbeeld het maken van een 
afspraak over een termijn waarbinnen een leegstandsvergunning wordt verstrekt) werd afgewezen. En 
ten slotte wilde de gemeente een aantal afspraken opnemen die volgens Trudo leiden tot ongewenste 
bemoeienis met zaken (bijvoorbeeld over het slopen van woningen) waarvan wij vinden dat het primaat 
bij de corporaties ligt.    
7. Mooie rapportcijfers 
We houden de vinger aan de pols en meten constant de tevredenheid van onze klanten. Voor de 
dienstverlening rond verkoop, financiering, verhuur en klachtenonderhoud gaan we voor niet minder 
dan een 8. In de laatste twaalf maanden wordt de dienstverlening rond verkoop met een 7,7 beoordeeld 
en de financiering krijgt een 8,5. De dienstverlening over de verhuur door onze winkel in de 
Mecklenburgstraat is met een 7,6 beoordeeld en door Bijzondere Klanten met een 8,1. De 
dienstverlening rondom het klachtenonderhoud wordt met een 7,9 beoordeeld.  
Ook bij Slimmer Kopen® en nieuwbouw willen we op zijn minst een 8 op het rapport. Het product 
Slimmer Kopen® wordt bij verkoop met een 8,5 beoordeeld, en bij terugkoop met een 8,2. Allebei prima 
cijfers. Op het gebied van kopersbegeleiding – waar nog wel het een en ander te verbeteren valt – moet 
er een mooie 7 komen te staan. In het tweede kwartaal is de tevredenheid met de kopersbegeleiding in 
project De Lichttoren in beeld gebracht.  De score was ronduit teleurstellend: gemiddeld een 5. Hoewel 
De Lichttoren een ingewikkeld project was op het terrein van kopersbegeleiding nemen we dit signaal 
van onze klanten zeer serieus en zullen we er alles aan doen om het proces van kopersbegeleiding bij 
toekomstige projecten beter te organiseren.    
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8. Kruidenbuurt: 2 fasen gereed, op naar fase 3 en 4. 
De wijkvernieuwing van de Kruidenbuurt vordert gestaag. We zijn al weer toe aan de derde fase. In 
2010 wordt het plan voor de huurwoningen in Kruidenbuurt fase 3 uitgewerkt en uitvoeringsgereed 
gemaakt. In het voorjaar hebben we het terrein bouwrijp gemaakt. Met de bouw van het laatste blok 
huurwoningen wordt in oktober gestart. Dit is later dan verwacht, voor het plan moest een planologische 
procedure worden doorlopen die even tijd kost. De bouw van de koopwoningen zal moeten wachten. 
Eerst dienen de marktomstandigheden zodanig te zijn verbeterd, dat we de Kruidenbuurt kunnen 
afbouwen met het hoge ambitieniveau dat we nog altijd voor ogen hebben. Een deel van het terrein van 
fase 3 is in het eerste kwartaal als tijdelijke openbare ruimte ingericht voor kinderen, ontmoeting en 
activiteiten voor de buurt. 
Verder is de herhuisvesting van de bewoners van de Kruidenbuurt vrijwel afgerond. Met de bouw van 
dit laatste blok huurwoningen kunnen ook de laatste huurders die naar een nieuwbouwwoning willen 
onder dak worden gebracht.   
9. Flinke stappen in Woensel-West 
In 2010 gaan we belangrijke stappen zetten in de wijkvernieuwing van Woensel-West. Zo moet in 2010 
het nieuwe masterplan gereedkomen, evenals het definitief ontwerp voor de nieuwbouw in het gebied 
Volta Galvani. Daarnaast zullen we een plan uitwerken voor de transformatie van de Edisonstraat naar 
een bijzondere straat met bijzondere bedrijvigheid. Een straat die moet bijdragen aan de levendigheid 
van Woensel-West en de buurt volledig anders op de kaart zal zetten. De buurtonderneming Woensel-
West zal alle fysieke, sociale en economische activiteiten in de buurt op elkaar afstemmen. 
Op 4 januari is het buurtcontract voor 2010 ondertekend. Het buurtcontract is in Woensel-West de 
prestatie-afspraak met de Buurtonderneming. De buurtonderneming heeft als hoofdaannemer de 
afspraken doorgezet naar de uitvoerende organisaties in de wijk. In die afspraken is als rode draad 
terug te vinden: (1) Er wordt geïnvesteerd in mensen, die mensen, die in beweging komen, krijgen 
steun. (2)  Er wordt geïnvesteerd in het decor, de wijk is levend en levendig dat komt doordat bewoners 
‘het zelf doen’. (3) Er wordt geïnvesteerd in het imago van de wijk. 
In de rapportage over het eerste kwartaal van 2010 meldden we al een aantal belangrijke resultaten. 
Zoals de start van de huiswerkklas, de muzieklessen van Stichting de Hengel en de kunstexpeditie voor 
kinderen, de doorstart van computerclub2@-west, de start van naaiatelier Mode met een Missie.  
Qua levendigheid, is er na het wegdooien van de sneeuw verder gegaan met de buitenactiviteiten op 
het Volta Galvaniterrein. Daar is een door kinderen ontworpen natuurspeeltuin aangelegd. 
In januari is aan de bewoners het geheel aan uitgangspunten voor de aanpak van de woningen in Plan 
Celcius gepresenteerd. Het moment van sluiten van de Trudo-winkel werd in januari aangegrepen om 
dat te doen.  
In het tweede kwartaal zijn er initiatieven die al langer werden voorbereid zichtbaar geworden in de wijk 
Woensel-West. Op 30 april is in de voormalige Trudowinkel het wijkrestaurant geopend. En er is hard 
gewerkt aan het pand van de Bazaar. Met als resultaat dat op de eerste dag van juli het tweedehands 
warenhuis van Emmaus zijn deuren kon openen. Op andere punten zijn er achter de schermen stappen 
gezet. Bestuurlijk werd er overeenstemming bereikt tussen Trudo en de gemeente over beheer en 
programmering van het nieuw te openen SpIL-centrum. Samen zullen ze voor drie jaar investeren in het 
programmamanagement van dit centrum. Dat betekent dat emancipatie-activiteiten in wijk en in het 
SpIl-centrum maximaal met elkaar zullen samenhangen. Robin Hood, de exploitant van het 
wijkrestaurant, is bereid gevonden ook het beheer en de exploitatie van het SpIL-centrum te gaan doen. 
Ook is er een akkoord bereikt over de opzet van een 'wijksportclub'. Daarmee kan het sporten in de wijk 
een grote impuls krijgen. Een van de partners in de wijk, bassisschool 't Palet, boekte een essentieel 
resultaat: in juni werd de school door de onderwijsinspectie toegelaten tot het basisarrangement. 
Daarmee is vastgesteld dat de school gewoon in orde is en prijkt ze niet langer op de lijst van zwakke 
scholen. Op eerste Pinksterdag werd voor de tweede maal het Woensel-Westival gehouden. Op en 
rond het Celciusplein werd dit eigenzinnige muziek en cultuurfestival een succes. Ongeveer 500 
mensen woonden de optredens louter Woensel-West-groepen en -bands bij. Verder noemen we nog de 
start van het moestuinproject op het Volta-Galvaniterrein. Meer dan twintig buurttuiniers bevolken het 
tijdelijke volkstuincomplexje in de grootste voortuin van Eindhoven. 
Tenslotte gingen we in het tweede kwartaal gingen we door met het inplaatsen van nieuwe bewoners in 
Woensel-West. Door in te plaatsen, zorgen we ervoor dat het aantal bewoners met achterstanden niet 
verder toeneemt en plaatsen we alleen nog maar mensen in Woensel-West die een maatschappelijke 
bijdrage willen leveren in de buurt. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Deze nieuw ingeplaatste 
bewoners steken inmiddels de handen uit de mouwen bij wijkfeesten, bij het opzetten van 
huiswerkklassen, bij het organiseren van activiteiten voor kinderen of bij het maken van de buurtkrant.    
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10. Aan de bak in Strijp S 
Ook in Strijp S gaat het werk in volle vaart door. In 2009 werd Trudo eigenaar van de gebouwen SAN, 
SBP, SK en Ketelhuis. In co-creatie met de toekomstige gebruikers zullen we de plannen voor deze 
gebouwen in 2010 afmaken. 
Voor SAN en SBP is het definitieve ontwerp inmiddels afgerond. De sloopvergunning (ontmantelen 
interieur) is afgegeven. Direct na de bouwvak wordt gestart met leegslopen. De prijsvorming voor de 
verbouwplannen SAN en SBP loopt. Begin september start de prijsonderhandeling. Najaar 2010 / 
voorjaar 2011 zullen we starten met de verbouwing. 
Voor het Ketelhuis ligt er een Voorlopig Ontwerp gereed. Gesprekken met exploitanten voor een 
restaurant in het Ketelhuis lopen momenteel. 
In het tweede kwartaal is gestart met de verhuur van ruimte in de Apparatenfabriek, het voormalige SK 
gebouw. De Apparatenfabriek is onderdeel van de Hoge Rug. Het gebouw is in december 2009 
aangekocht en wordt voor vijf jaar tijdelijk verhuurd. Ook in de Apparatenfabriek zal er weer een link 
worden gelegd met de creatieve industrie. Op de begane grond komen, zoals overal in de Driehoek, 
publiekgeoriënteerde functies; winkeltjes, galerietjes en andere activiteiten die een komen en gaan van 
mensen teweeg brengen en zo zorgen voor een stuk levendigheid in het gebied. De eerste verdieping,  
zo’n 2.000 m2, is al helemaal verhuurd. Seats2meet zet deze enorme ruimte straks in als unieke plek 
voor bedrijven, organisaties en zelfstandige professionals (ZPérs), om te vergaderen, te werken en te 
ontmoeten. Vier etages zijn opgesplitst in kleine en grote kavels. Daarvan is inmiddels 50% verhuurd. 
De verwachting is dat deze verdiepingen in kwartaal vier volledig verhuurd zullen zijn. In het najaar van 
2010 zal Trudo haar back-office verhuizen van de Paradijslaan naar de zesde verdieping van de 
Apparatenfabriek. 
Voor de vierkanten 2 en 3 (het labyrinth) hebben we de eerste ideeën uitgewerkt om hier een 
“containerdorp” te realiseren. In de units kunnen meer publieksgerichte functies (bijvoorbeeld bijzondere 
retail, conceptstores) de kans krijgen om zich te vestigen op Strijp-S. 
Het Klokgebouw heeft al een aantal jaren een belangrijke functie als kwartiermaker voor Strijp S. In 
2010 zullen de bouwkundige werkzaamheden in het kader van herontwikkeling van het Klokgebouw 
naar cultuurfabriek worden afgerond. In maart is de Muziekvleugel opgeleverd. Het ROC is aan het 
inhuizen met haar opleiding Rock City Institute en de dansschool Flexx Entertainment draait al op volle 
toeren. Ten slotte zal in 2010 ook de organisatie van de exploitatie van de evenementenhallen haar 
definitieve vorm krijgen. De evenementenhallen op de begane grond van het Klokgebouw behoren tot 
de laatste zones waar nog hard aan wordt gewerkt. Daarmee moet een juiste mix van evenementen in 
het immense pand worden gewaarborgd. Met de Dutch Designweek in oktober moet alles gereed zijn. 
Onderdeel van dit project is ook de renovatie van het dak en de achtergevel. Deze twee zaken vallen 
onder de subsidie van Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie. Het schilderwerk aan de 
buitenkant van het Klokgebouw heeft vertraging opgelopen door discussie over de kleurstelling. 
Voor het allerlaatste deel van het Klokgebouw, dat nog moet worden herontwikkeld, wordt momenteel 
de afweging gemaakt tussen de realisatie van een budgethotel door derden of het in eigen beheer 
realiseren van een short-stay faciliteit.     
11. Plan voor prioritaire voorzieningen gereed 
In navolging van de vier grote steden in Nederland wil de gemeente Eindhoven de leefsituatie van 
kwetsbare personen (dak- en thuislozen, verslaafden, prostituees, verloederden en verkommerden) 
verbeteren en de overlast die zij kunnen veroorzaken, bestrijden. B&W heeft daarom het Stedelijk 
Kompas Eindhoven ingesteld. Het doel daarvan is om in 2014 alle kwetsbare personen onder dak, in 
zorg en op traject richting activering en zo mogelijk werk te hebben. 
Trudo is betrokken bij de ontwikkeling van vier van de zes prioritaire voorzieningen in het kader van dit 
Stedelijk Kompas. Eén is er al gerealiseerd: Domus aan de Dommelstraat. Voor twee van deze 
woonvoorzieningen zijn locaties definitief aangewezen. Dit betreft de Kwartelstraat voor een Zorghotel 
ten behoeve van zieke dak- en thuislozen en de Boschdijk voor chronisch verslaafden. Voor de 
herhuisvesting van de huidige bewoners van het complex aan de Boschdijk (studenten) is een Sociaal 
Plan gemaakt. Op dit moment loopt het traject waarbij bewoners dit Sociaal Plan individueel 
ondertekenen. Ook het overleg met buurt opgestart en er is gestart met de voorbereiding van de 
verschillende te doorlopen procedures.  
Voor de locatie aan de Kwartelstraat is ook het overleg met de buurt opgestart. Daarnaast is Trudo in 
gesprek met een nieuwe exploitant voor de exploitatie van het Zorghotel en een partij voor de invulling 
van de tweede functie in het gebouw. Voor beide locaties wordt gewerkt aan een verbouwingsplan. 
Voor de Kwartelstraat is inmiddels een (interne) sloopvergunning afgegeven en is door de aannemer 
met sloopwerkzaamheden gestart. Voor een geschikte locatie ten behoeve van een DD hostel in 
Woensel-Noord gaat de zoektocht door.   
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12. Pilot re-integratie Bijzondere Klanten 
In 2010 start ons team Bijzondere Klanten samen met de Atlantgroep en de gemeente Eindhoven een 
pilot die erop is gericht om 50 klanten te begeleiden naar dagbesteding en/of werk. De pilot is de 
afgelopen periode nader uitgewerkt en zal, nadat de overeenkomst tusssen de gemeente Eindhoven en 
Atlant in juli wordt getekend, in augustus van start gaan. Verder zal Bijzondere Klanten een 
bemiddelende rol gaan spelen tussen de instellingen die de begeleiding van klanten in projectpanden 
verzorgen, en passende re-integratiebedrijven. Daarvoor zijn met het Leger des Heils inmiddels 
concrete afspraken gemaakt.   
13. Leefbaarheidsplannen per complex gereed 
De focus van de werkzaamheden van onze winkelmedewerkers schuift op van verhuur en beheer naar 
leefbaarheid. Voor onze meest kwetsbare complexen en buurten zullen we in 2010 samen met de 
bewoners bepalen wat de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van leefbaarheid zijn. In het 
tweede kwartaal van 2010 hebben we een grootschalig leefbaarheidsonderzoek gehouden. De 
resultaten daarvan zullen we met de verschillende bewonerscomités bespreken om zo gezamenlijk de 
prioriteiten in buurten te bepalen als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid. Dit wordt verwerkt 
in de leefbaarheidsplannen die we voor verschillende buurten gemaakt hebben. De activiteiten die 
voortvloeien uit de leefbaarheidplannen zullen jaarlijks worden gepubliceerd op de Trudosite in de 
activiteitenplannen per complex of buurt. Maar het blijft uiteraard niet bij het maken van plannen. De 
handen gaan ook uit de mouwen in talloze concrete activiteiten. Denk aan straat-opruimdagen, het 
gezamenlijk met bewoners inrichten van binnenterreinen, het organiseren van activiteiten gericht op de 
sociale binding in buurten, etc.    
14. Kwartiermaken in de Driehoek  
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.  
We gaan uiteraard ook in 2010 volop door met kwartiermaken. Ons doel hierbij is om mensen, 
organisaties en bedrijven naar het gebied te lokken om hier hun ding te gaan doen. Dit kan heel breed 
zijn en daar is ook niets mis mee, maar onze focus ligt bij die activiteiten/functies die de merkidentiteit 
van Strijp-S versterken en inhoud geven en die het palet van de stad verbreden en verdiepen 
Trudo is daarbij een belangrijke facilitator. Over de inhoud van het programma overleggen we met 
verschillende culturele partijen in de stad. En met de Dutch Design Week, het STRP-festival en FLUX-S 
wordt in samenwerking met creatief en cultureel Eindhoven de toon gezet voor een nieuw, spannend 
deel van onze stad. 
De afgelopen jaren was het kwartiermaken vooral geconcentreerd in en rond het Klokgebouw; vanaf 
2010 ook in de gebouwen SAN, SBP, Machinekamer en aan het Ketelplein.  
Zo draait De Ontdekfabriek draait inmiddels op volle toeren. Al na een paar maanden kunnen we stellen 
dat dit initiatief een enorme uitstraling en bekendheid heeft weten op te bouwen. Duizenden kinderen 
hebben de afgelopen maanden met veel enthousiasme gebruik gemaakt van deze doe- en beleefplek 
voor techniekeducatie. 
Dit jaar hebben we voorbereidingen getroffen om in 2011 een evenement toe te voegen aan ons 
repertoire: een urban circus. Hiermee wilden we de doelgroep voor Strijp-S verder verbreden. Het 
evenement gaat helaas niet door, omdat de provincie de subsidietoezegging heeft ingetrokken.   
15. Buurtbedrijf Strijp S  
De ontwikkeling van Strijp S is in volle gang. In het Klokgebouw en nu ook in SAN en SBP vinden, 
veelal jonge, ondernemers een geschikte werkplek. We willen in 2010 een balie/receptie per gebouw 
realiseren en dat doen met mensen met een beperking of in een leerwerktraject. We zijn in gesprek met 
een organisatie die dat kan gaan uitvoeren en verwachten daar dit jaar mee te starten. Daarnaast 
onderzoeken we de mogelijkheden voor Strijp S in zijn geheel om faciliteiten en diensten voor 
individuele ondernemers te ontwikkelen met inzet van mensen in een leerwerktraject.   
16. Projecten Deurne en Vught 
Onze corporatie is niet alleen in Eindhoven actief, maar ook in de regio. Zo ontwikkelen we in Vught 
samen met Kalliste op een prachtige locatie een prijswinnend woningbouwproject met heel bijzondere 
woningtypen. Trudo ontwikkelt 36 sociale huurwoningen en 9 sociale koopwoningen. In 2010 zal de 
planontwikkeling voor dit project tot en met het definitief ontwerp worden afgerond. De start van de 
bouw wordt, afhankelijk van het planologisch traject, in 2011 of 2012 verwacht. 
Een ander project in de regio is Rijtse Vennen in Deurne. Daar ontwikkelen we aan het Vennekeshof 
44 woningen, waarvan 9 koop en 35 huur. Dit project maakt deel uit van een uitbreidingslocatie in 
Deurne met in totaal circa 300 woningen. De 44 woningen zijn gelegen in het centrale hof in het totale 
plan. Een bijzondere plek in het gebied, waar we met fraaie en bijzondere woningen een extra accent 
aan zullen geven. De planontwikkeling loopt volop. Start verkoop staat gepland voor september 2010. 
De verwachting is dan ook dat we eind 2010 kunnen starten met bouwen.   
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17. Experiment ‘Mensen verbinden’ 
Uit onderzoek, maar zeker ook uit de dagelijkse praktijk, blijkt dat het de leefbaarheid in buurten ten 
goede komt als bewoners elkaar kennen en dingen samen doen. In deze tijd, waarin het steeds meer 
'ieder voor zich' is, is het lang niet meer vanzelfsprekend dat mensen hun buurman kennen, laat staan 
het Turkse gezin aan het einde van de straat. In 2010 gaat Trudo in de Kruidenbuurt experimenteren 
met activiteiten om de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen tot stand te brengen. Dat 
kunnen acties zijn waarbij we mensen heel simpel stimuleren om elkaar te begroeten, maar ook 
gezamenlijke activiteiten. Inmiddels is een korte bloemlezing van ideeën op een rij gezet. Essentie van 
de voorbeelden is dat ze kleinschalig  zijn, in de directe leefomgeving van de klanten plaatsvinden en 
van en voor bewoners zijn. Aan de frontoffice nu de taak om geïnspireerd door de voorbeelden, onze 
klanten te stimuleren tot dergelijke initiatieven. Middels het leefbaarheidsfonds zijn de benodigde 
middelen al paraat. In de tweede helft van 2010 zullen we op basis van de resultaten van het 
leefbaarheidonderzoek bekijken waar een extra prikkel richting de bewoners gewenst is. Verder zullen 
we een draaiboek van kleine, goede voorbeelden maken. Ook weer ter inspiratie.   
18. Nieuwe winkel in gebruik  
De nieuwe Trudowinkel aan de Mecklenburgstraat in het centrum van Eindhoven is sinds 2 januari van 
dit jaar in gebruik. De fysieke bereikbaarheid van de winkel is enkele maanden slecht geweest als 
gevolg van wegwerkzaamheden, maar deze is inmiddels weer goed, ook al zijn de wegwerkzaamheden 
nog niet helemaal afgerond. De planvorming voor de inrichting van de definitieve ruimte aan de 
voorkant is inmiddels klaar en in juli wordt gestart met de bouwactiviteiten. Volgens planning wordt de 
voorzijde eind september/begin oktober opgeleverd. Op dat moment wordt de voorlopige 
bezoekersruimte die op dit moment voor de klanten in de winkel is ingericht, naar de voorzijde 
verplaatst. Via de nieuwe website kunnen onze klanten nu al veel zaken online afhandelen en dat geeft 
de winkels gelegenheid zich op een andere speerpunt te richten: leefbaarheid. In de Kruidenbuurt en 
Woensel West is door de winkel bij de bewonersinfowinkel respectievelijk de buurtonderneming een 
spreekuur op locatie georganiseerd. Daar is de betrokken medewerker klanten wekelijks aanwezig. 
Voor de Bennekel wordt nu ook een dergelijk steunpunt voorbereid. Bepaalde activiteiten, met name 
rond leefbaarheid en stedelijke vernieuwing, worden op locatie uitgevoerd. Voor andere activiteiten - die 
bijvoorbeeld te maken hebben met woonondersteuning, emancipatie of overlast – bezoeken we de 
mensen thuis.   
19. Trudo gevisiteerd 
Trudo richt zich op publieke doelen. Doelen die we baseren op behoeften die we zien in onze stad en 
waarop we door onze belanghouders worden gewezen. Maar als corporatie kun je niet alles doen. Je 
moet keuzes maken en die keuzes moeten leiden tot prestaties die door onze belanghouders worden 
gewaardeerd. In 2010 laten we ons door PriceWaterHouseCoopers de maat nemen. Dit bureau 
onderzoekt middels een ‘visitatie’ of de wijze waarop wij onze keuzes maken, inderdaad leidt tot de 
juiste prestaties. Het traject van de visitatie is in maart gestart en de rapportage wordt in september 
verwacht.  
Naast de visitatie is ook de INK-audit het vermelden waard. Trudo maakt al jaren gebruik van het INK-
managementmodel. De resultaten van de audit, die in december 2009 plaatsvond, waren overwegend 
positief, zodat Trudo is voorgedragen aan de INK-jury voor de INK-onderscheiding. Ook de jury heeft 
positief geoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat Trudo op 1 juli uit handen van de heer Ruud Stassen, 
directeur van het INK, de INK-onderscheiding ontving. Het behalen van de INK-onderscheiding mag als 
een uitzonderlijke prestatie worden gezien. Slechts twee andere organisaties ontvingen in de laatste 
vier jaar de onderscheiding. Trudo is de eerste woningcorporatie die de onderscheiding ontvangt.   
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20. Co-creatie  
Op het niveau van producten, projecten, processen en complexen willen we onze klanten meer invloed 
geven. Dan hebben we het over co-creatie en co-productie.  Het uitgangspunt is dat we producten, 
projecten en processen zo veel mogelijk samen met onze klanten ontwikkelen. En dat we, daar waar 
dat mogelijk is, ook in de uitvoering meer verantwoordelijkheid bij de klant leggen. Trudo heeft daarbij 
dan een faciliterende rol in plaats van een uitvoerende rol. Denk aan een onderwerp als de leefbaarheid 
in buurten en complexen. Trudo is van mening dat op de eerste plaats bewoners verantwoordelijk zijn 
voor de leefbaarheid in hun buurt. Trudo kiest een rol waarbij zij die bewoners optimaal zal faciliteren bij 
het verbeteren van de leefbaarheid. 
In de eerste helft van 2010 zijn bijeenkomsten onder leiding van Professsor Will Reijders gehouden met 
de betreffende medewerkers om de mogelijkheden te inventariseren van de toepassing van co-creatie 
bij de processen verkoop, projectontwikkeling en leefbaarheid. Met betrekking tot verkoop wordt in 
overleg met een groep kopers gewerkt aan de uitbreiding van de mogelijkheden van kopers om door te 
stijgen op de wooncarrièreladder. Met betrekking tot leefbaarheid zijn onze medewerkers in de front-
office concreet aan de slag met cases die in co-creatie met bewoners worden uitgevoerd. Al deze cases 
worden vastgelegd in een document dat dient ter inspiratie van collega’s. Met betrekking tot 
projectontwikkelling zijn we nog zoekende goede aanpak van co-creatie bij projecten.     
21. Emancipatieprogramma Kruidenbuurt gaat verder 
In 2008 zijn we in de Kruidenbuurt gestart met verschillende activiteiten voor bewoners die ‘vooruit 
willen’. In 2009 hebben we dit voortgezet en uitgebouwd. En ook in 2010 zijn er inmiddels enkele 
nieuwe initiatieven gestart, met name voor kinderen en jongeren. Verder is ook Buurtzorg gestart en zijn 
we bezig met de praktische invulling van een ‘zorgwinkel’ waarin enkele verschillende zorgorganisaties 
die in de buurt werkzaam zijn, samenwerken.   
22. Nieuw perspectief voor dak- en thuislozen 
Komende jaren zal Trudo met vier van de zes zogenaamde prioritaire voorzieningen in het kader van 
het stedelijk kompas een fikse bijdrage leveren aan het oplossen van de dak- en 
thuislozenproblematiek in Eindhoven. Maar we willen hieraan meer bijdragen dan alleen de stenen. In 
2010 zullen we onderzoeken of ons team Bijzondere Klanten een centrale rol kan gaan spelen in het op 
weg helpen van dak- en thuislozen jongeren richting een ‘normaal’ maatschappelijk leven. We denken 
daarbij aan een coördinerende rol in het leveren van integrale dienstverlening die zou kunnen bestaan 
uit woonondersteuning en –advies, familiebemiddeling, advies en ondersteuning richting werk of 
opleiding. We laten ons daarbij inspireren door de Britse organisatie Saint Basil’s. Met de initiatieven 
genoemd onder punt 12 en 23 en met onze woonondersteuning wordt met de invulling van dit punt een 
voorzichtig begin gemaakt.      
23. Kamers met Kansen 
Samen met de Lumensgroep onderzoeken we in 2010 de mogelijkheden van de ontwikkeling van een 
Kamers met Kansen-project. Hierbij willen we een kamercomplex herontwikkelen. Daarbij leren 
jongeren onder begeleiding van de afdeling Begeleid Wonen van de Lumensgroep zelfstandig wonen. 
We richten ons op een groep jongeren zonder grote problematische achtergrond, maar waar wel het 
gevaar van vroegtijdige schooluitval op de loer ligt. De haalbaarheid van een Kamers met Kansen 
project is inmiddels ook besproken met de gemeente Eindhoven en het ROC. In het derde kwartaal zal 
de gemeente een besluit nemen over de financiering van de begeleiding van het project. Met een 
positief besluit over de financiering van de begeleidingskosten kan het definitieve project voorstel ter 
besluitvorming worden afgerond.   
24. Plan voor ‘hufterwoningen’ 
Op de woonladder bestaan geen andere mogelijkheden dan ‘uitzetten’ om iets te doen met mensen die 
structureel extreme overlast bezorgen en niet te handhaven zijn in gewone woonbuurten. Een van de 
concepten die we voor deze doelgroep hebben uitgewerkt, is die van de ‘hufterwoning’, naar voorbeeld 
van Skaeve Huse projecten elders in het land. We zijn op zoek gegaan naar een geschikte locatie maar 
zijn daarvoor afhankelijk van medewerking van de gemeente. Er is nog geen concrete en geschikte 
locatie gevonden.   
25. Herhuisvesting 
Ook in 2010 staat Trudo voor een fikse herhuisvestingopgave. Conform de planning van de diverse 
projecten, is er gewerkt aan de herhuisvesting van de bewoners van fase 4 van de Kruidenbuurt. Dat 
betreft 45 huishoudens, waarvan er 33 inmiddels hebben gekozen voor de nieuwbouw en door 12 
huishouden is gekozen voor herhuisvesting elders. Hiervan zijn 4 gezinnen inmiddels geherhuisvest.  
Ook is er gewerkt aan de herhuisvesting van bewoners van het studentencomplex Boschdijk (35 
studenten, herhuisvestingsgesprekken lopen en dit wordt uitgevoerd samen met Bijzondere Klanten). In 
Woensel West ( fase 1 Plan Celsius) wordt door projecten nu gewerkt aan de afronding van het Sociaal 
Plan. Daarna wordt leegstandvergunning aangevraagd en start de winkel de gesprekken met 
individuele bewoners.  De  planning voor deze gesprekken is september/oktober 2010.  

 


