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Trudo Jaarplan 2012  
 

Wat gaan we doen in 2012? Welke verplichtingen nemen we op ons? 
Wat zijn onze toezeggingen, aan bewoners, collega’s, gemeente, de 
stad … ? In dit Jaarplan 2012 leest u wat u komend jaar van Trudo 
mag verwachten. Met de volgende 22 keiharde afspraken mag u 
ons straks de maat nemen.  
 
 
 
1. 386 Woningen in de verkoop 
Trudo stelt al jaren koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens. 
Met veel succes, dus we gaan door. Volgend jaar zullen we circa 386 woningen 
verkopen. Dat zijn naar verwachting 53 nieuwbouwwoningen en 333 bestaande 
woningen die we met Slimmer Kopen®-korting op de markt brengen. Via Slimmer 
Kopen® slagen we erin koopwoningen bereikbaar te maken voor starters op de 
woningmarkt. Dat heeft een belangrijke invloed op de bewonerssamenstelling van 
buurten. Zo komen er door Slimmer Kopen® steeds meer jongeren in de stedelijke 
vernieuwingsbuurten wonen. En dat, zo blijkt uit onderzoek, heeft een positief effect 
op de leefbaarheid in die buurten.  
 
2. Oplevering 21 woningen in Rosheuvel (12) en Landhof Zuid (9) 
Voor starters op de woningmarkt is het erg lastig om een woning te vinden. Niet 
alleen in Eindhoven, maar ook in de dorpen in de regio. Trudo schiet hen graag te 
hulp. Zo realiseren we in Eersel, in project Rosheuvel, 12 starterswoningen. Deze 
woningen zijn in 2011 allemaal al verkocht met Slimmer Kopen®-korting. In Grasrijk, 
Meerhoven, zijn we betrokken bij een CPO-project van 44 woningen: Landhof Zuid. 
De initiatiefnemers zijn jongeren uit Zeelst die de woningen zelf zullen ontwikkelen. 
Trudo verzorgt de achtervang van ten hoogste negen woningen, voor het geval dat 
er mensen om onvoorziene redenen zouden afvallen. We zetten hier voor ten minste 
twee en ten hoogste negen woningen het product Slimmer Kopen® in.  
Zowel de woningen in Rosheuvel als in Landhof Zuid worden naar verwachting in de 
tweede helft van 2012 opgeleverd.  
 
3. 374 Woningen in aanbouw 
Naast de 21 woningen die komend jaar in de projecten Rosheuvel en Landhof Zuid 
woorden opgeleverd, zijn er in 2012 nog 374 woningen in aanbouw. De oplevering 
daarvan staat gepland voor 2013. Het gaat hierbij om 244 huurlofts in de voormalige 
Philips-fabrieken Anton en Gerard op Strijp S, 110 woningen in deelgebied 
VoltaGalvani in Woensel-West en 30 woningen in Elkrijk, Meerhoven. 
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4. Minimaal 42 huishoudens geherhuisvest 
Komend jaar wacht ons wederom een fikse herhuisvestingopgave. Conform de 
planning van diverse projecten, dienen we komend jaar in elk geval 42 huishoudens 
te herhuisvesten. Hierbij gaat het om huishoudens in de complexen Kruidenbuurt 
fase 4 en Plan Celsius in Woensel-West.  
 
5. Hostel voor chronisch verslaafden in gebruik 
Trudo realiseert in het kader van het Stedelijk Kompas een hostel aan de Boschdijk. 
We bouwen een voormalig studentencomplex om tot een moderne woonvoorziening 
voor zo’n 25 mensen met een chronische verslaving. Novadic-Kentron zorgt hier voor 
zorg en begeleiding. Het hostel zal in 2012 in gebruik worden genomen.  
  
6. Minimaal 80% voor huishoudens met een bescheiden inkomen 
Of het nu 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,--. Uiteraard houden we ons ook aan de grenzen van 
BiZa, die stelt dat we 90% van de huurwoningen met een huurprijs beneden € 652,-- 
toewijzen aan huishoudens met een inkomen beneden € 33.614,--.  
 
7. Minimaal 20 leerwerkplekken gerealiseerd 
Trudo is nauw betrokken bij de Stichting Robin Hood; meer nog, de activiteiten van 
deze stichting worden grotendeels mogelijk gemaakt door onze corporatie. Via Robin 
Hood kunnen we klanten faciliteren bij hun eerste stappen op weg naar regulier werk. 
Huidige projecten van Robin Hood zijn de wijkrestaurants in de Kruidenbuurt en 
Woensel-West, de Etalage, de balies in het Klokgebouw en de Apparatenfabriek en 
Cafee Allee. Daarnaast proberen we ook actief binnen onze eigen activiteiten én die 
van ons netwerk (leveranciers, aannemers) mogelijkheden te creëren om mensen 
leerwerkervaring te laten opdoen. In totaal willen we in 2012 minimaal 20 
leerwerkplekken realiseren.  
 
8. Mooie rapportcijfers 
We houden de vinger aan de pols en meten constant de tevredenheid van onze 
klanten. Voor de dienstverlening rond verkoop, financiering, verhuur, beheer van 
bedrijfsruimte en klachtenonderhoud gaan we voor niet minder dan een 8. Ook bij 
Slimmer Kopen® en nieuwbouw willen we op zijn minst een 8 op het rapport.  
 
9. 25 woningen voor DOOR! en 24 voor statushouders 
In 2012 zullen we 25 woningen inzetten in het kader van DOOR!. DOOR! is een 
samenwerkingsverband van alle Eindhovense corporaties en Welzijn Eindhoven, 
Novadic-Kentron, het Leger des Heils, Stichting De Combinatie, NEOS, GGzE, 
Stichting MAJ en Stichting Sint Annaklooster. Via DOOR! wordt huisvesting ter 
beschikking gesteld voor mensen die tijdelijk begeleiding nodig hebben bij het 
wonen.  
Verder zullen we komend jaar 24 woningen inzetten voor de huisvesting van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders. 
 
10. Opknappen laatste 195 woningen  
In 2008 heeft onze corporatie haar toekomstige strategie voor een groot aantal 
complexen opnieuw vastgesteld. Uiteindelijk is een plan opgesteld voor het 
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opknappen van 1.135 woningen voor de periode 2009-2011. Daarvan hebben we er 
tot en met 2011 al 940 aangepakt. De afronding van de laatste 195 woningen staat 
voor 2012 op de planning. Dit zijn woningen in complex Schubertlaan. Ook de 
openbare ruimte rondom dit complex wordt opnieuw ingericht. 
 
 
11. Positief resultaat gewone bedrijfsvoering 
Voor 2012 verwachten we op basis van onze begroting een positief resultaat uit 
gewone bedrijfsvoering. Dat resultaat bestaat uit de gewone huuropbrengsten plus 
enkele buitengewone opbrengsten, minus alle onderhoudskoten, de kosten die voor 
het werkapparaat moeten worden gemaakt en de rentelasten.  
 
 
12. Ontwerp beeldbepalende, spraakmakende hoekpanden in Woensel-West 
Bij de stedelijke vernieuwing in Woensel-West ligt de focus op emancipatie. Op het 
faciliteren van sociale stijging van bewoners en het tegengaan van sociale uitsluiting. 
Ook het decor van de wijk zal moeten veranderen. Zo zullen de ruimtelijke structuur 
van de buurt, de woningen, de concentratie van bedrijvigheid en de kwaliteit van de 
openbare ruimte en voorzieningen worden verbeterd. Maar er is meer nodig om het 
imago van de buurt daadwerkelijk te verbeteren. Er zijn interventies noodzakelijk, die 
de buurt volledig anders op de kaart zetten en die ervoor zorgen dat er op een 
andere manier over de buurt wordt gecommuniceerd. Een prijsvraag voor de 
hoekpanden van de Edisonstraat is daar onderdeel van.  
 
Architectenbureau DiederenDirrix heeft een plan gemaakt voor alle hoeken van de 
Edisonstraat. Op deze 16 plaatsen komen sokkels, met daarop een opbouw op het 
grensvlak van architectuur, kunst en design, die opvallende functies zullen 
huisvesten. Vernieuwende woon-, logies- en andere verblijfsvormen, zoals studio’s, 
pieds-à-terre, kleine lofts, short-stay appartementen, bed & breakfast’s en 
hotelkamers. Samen vormen ze een kralensnoer van activiteiten dat bijdraagt aan 
een levendige en kleurrijke buurt.  
Voor de opbouw op de sokkels schrijft Trudo een openbare ontwerpwedstrijd uit, te 
beginnen voor twee locaties. Een of meer prijswinnende ontwerpen willen we tot 
uitvoering brengen. Eind 2012 willen we het definitieve ontwerp van tenminste één 
hoekpand af hebben.  
 
13. Urgenten binnen zes maanden een woning  
De Eindhovense corporaties werken nauw met elkaar samen, zodat 
woningzoekenden met een urgentieverklaring binnen een half jaar een woning 
krijgen toegewezen. Ook in 2012 zal Trudo het haar toegekende deel van de 
stedelijke urgenten volgens afspraak huisvesten. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle 
urgenten binnen drie tot vier maanden een woning krijgen aangeboden. Een aanbod 
dat ze in principe moeten accepteren om hun urgentiestatus te behouden.  
 
14. Start Veem, Condotoren/Volt, Leidingstraat 
In 2012 gaan naar verwachting drie projecten in de Driehoek op Strijp S in uitvoering: 
het Veem, de Condotoren en de Leidingstraat.  
Het karakteristieke Veemgebouw op Strijp-S, met zijn afgeronde hoeken, direct tegen 
de Beukenlaan, vraagt vanwege zijn uitstraling en zijn positie bij de entree van het 
gebied, om functies die voor een komen en gaan van mensen zorgen. Voor de 
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begane grond onderzoeken we onder meer mogelijkheden voor een Foodcourt en 
een supermarkt. Voor de bovenste verdieping denken we aan een rooftoprestaurant 
met spectaculair uitzicht, maar bijvoorbeeld ook aan een vergaderruimte of een 
dansschool. De tussenliggende verdiepingen lenen zich door hun vrije indeling met 
uitsluitend kolommen uitstekend voor parkeren. Daarvoor is de ligging van het 
gebouw, aan de entree van De Driehoek, bij uitstek geschikt. We denken in de 
tweede helft van 2012 met de bouw te kunnen starten.  
 
In de nieuw te bouwen Condotoren komen relatief kleine woningen, uitermate flexibel 
en functioneel ingericht, in combinatie met (semi-) collectieve voorzieningen als een 
daktuin, een kookstudio, werkruimtes en overnachtingsplekken. Het is de bedoeling 
dat ook Volt (stichting beeld en geluid) een plek krijgt in de Condotoren. De 
planvorming tot en met het definitief ontwerp loopt door in 2012. We hopen eind 2012 
te kunnen starten met de bouw. 
 
De kenmerkende Leidingstraat op Strijp S krijgt een verbindende functie en kan op 
verschillende plaatsen voor verschillende doeleinden worden ingezet. Het is een 
richtingaanwijzer, een terras voor bezoekers, buitenruimte voor bewoners. Maar ook 
(groene) aankleding van het openbare gebied. In 2012 wordt de planvorming 
afgerond en eind 2012/begin 2013 starten we met de uitvoering.  
 
15. Pilot duurzaamheid in de bestaande voorraad 
Duurzaamheid is hot en ook wij zien uiteraard de noodzaak tot verduurzaming. In 
2011 hebben we de contouren van Trudo’s duurzaamheidsbeleid neergezet. We 
definiëren duurzaamheid daarin aan de hand van de thema’s dierbaarheid, 
accommodatievermogen, energieprestatie, CO2-uitstoot en duurzame exploitatie.  
De grootste opgave voor onze corporatie zit hem in eerste instantie in het verbeteren 
van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad. Het probleem is dat 
investeringen ter verbetering van de energieprestatie voor rekening van de eigenaar 
zijn, maar de gebruiker profiteert van de lagere lasten. Daarom stellen wij dat een 
deel van die investering zich moet vertalen in opbrengsten voor Trudo. Hetzij via een 
verhoging van de huurprijs, hetzij via eigen bijdrage door de gebruiker. Daaruit blijkt 
dan meteen het draagvlak onder onze klanten voor dit soort maatregelen. In 2011 
zijn we gestart met de voorbereiding van een pilotproject, komend jaar willen we 
starten met de uitvoering. 
 
16. Huurders krijgen invloed op planmatig onderhoud 
Trudo heeft co-creatie hoog in het vaandel staan. We geven bewoners steeds meer 
invloed. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en bij de ontwikkeling van 
woningen. Vanaf 2012 gaan we onze huurders ook op het terrein van planmatig 
onderhoud meer invloed geven. Niet alleen de techneuten van Trudo bepalen of en 
welk planmatig onderhoud er moet plaatsvinden, maar ook huurders krijgen hierin 
een stem. Per slot van rekening weten zij het beste wat er in en om hun woning moet 
gebeuren. Een pilotproject is inmiddels voorbereid en 2012 gaan we ermee aan de 
slag.   
 
17. Slimmer Kopen® community krijgt vorm 
We vinden het belangrijk om een clubgevoel onder Slimmer Kopers te creëren. Dat 
doen we door kopers te bedienen met diensten en informatie, maar ook door 
ontmoeting tussen Slimme Kopers onderling te faciliteren. In 2012 organiseren we 
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zes events voor Slimme Kopers. Op de nieuwe website geven we informatie, gericht 
op het bevorderen van de wooncarrière (verbouwadvies, verhuistips, uitleg 
terugkoopproces). Verder willen we kopers onderling met elkaar in verbinding 
brengen om tips en ervaringen uit te wisselen. Ten slotte organiseren we voor onze 
Slimmer Kopen® klanten ook extra diensten. Zo kunnen kopers meeliften op 
regelingen als glasverzekeringen en rioolontstopping, die we onze huurders 
aanbieden.  
Via de Slimmer Kopen® community willen we bereiken dat kopers zich als 
ambassadeurs van het product gaan gedragen, voor naamsbekendheid en daarmee 
indirect voor nieuwe inschrijvingen zorgen. Bovendien kan zo’n community fungeren 
als denktank voor Trudo en als bron van inspiratie en enthousiasmering voor 
bestaande en nieuwe kopers.   
 
18. Introductie Slimmer Huren® 
Na Slimmer Kopen® en Slimmer Financieren® komt Trudo in 2012 met een nieuw 
slim product: Slimmer Huren®.  Bij dit product draait het in wezen om slim 
ruimtegebruik. De essentie van Slimmer Huren® is dat een kleine en daarmee zeer 
betaalbare woning wordt gehuurd, maar dat men tevens gebruik kan maken van een 
aantal semi-collectieve voorzieningen. Denk aan logeerkamers, studeer- en 
werkruimte, een kookstudio enzovoort. Het concept Slimmer Huren® is nog in 
ontwikkeling en zal naar verwachting in 2012 worden geïntroduceerd. 
 
19. Minimaal 80 kinderen op de Weekendschool 
In 2009 startte op initiatief van Trudo de Weekendschool. Een bijzondere ‘school’ 
voor gemotiveerde kinderen en jongeren met heel verschillende achtergronden. 
Enthousiaste professionals uit de praktijk laten hen kennismaken met beroepen en 
vakgebieden waarmee ze van huis uit niet zo gauw in aanraking zullen komen. 
Inmiddels is de Weekendschool gegroeid en organisatorisch ondergebracht bij een 
aparte stichting. De Weekendschool zal in 2012 zijn maximale omvang krijgen met 
drie leerjaren en 80 à 90 leerlingen.  
 
20. Mentoren voor minimaal 40 kinderen in Woensel-West en Kruidenbuurt,  
De focus van onze emancipatieactiviteiten in Woensel-West en de Kruidenbuurt ligt 
op het vergroten van de kansen van de kinderen in die buurten. De overgang van 
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is in dat verband een risicomoment. Om 
die overgang te versoepelen, koppelen we aan leerlingen van groep 8 een 
(vrijwillige) mentor. Die vormt als het ware een ‘personal coach’ en aanspreekpunt 
voor kind en gezin, als het gaat over schoolzaken. In totaal zullen we in 2012 
minimaal 40 kinderen in die buurten koppelen aan mentoren.  
  
21. Opstarten van het Stakeholdersberaad 
In 2012 starten we met een Stakeholdersberaad, waarin naast huurders en kopers 
ook andere stakeholders van Trudo zitting zullen nemen. Het Stakeholdersberaad zal 
het bestuur van Trudo over nader te bepalen onderwerpen adviseren en op bepaalde 
punten krijgt het ook instemmingsrecht. Het concept van het Stakeholdersberaad is 
in ontwikkeling. We laten ons daarbij inspireren door het ledenmodel van de 
Rabobank en onderzoeken de mogelijkheden van coöperatieve structuren. Het 
Stakeholdersberaad zal in 2012 worden geïntroduceerd.  
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22. 200 Ingeplaatsten steken de handen uit de mouwen 
Sinds een aantal jaren worden vrijkomende woningen in Woensel-West uitsluitend 
toegewezen aan mensen die een maatschappelijke bijdrage in de buurt willen 
leveren. Een succesvolle aanpak. Enerzijds komen er even geen mensen met 
cumulatieve achterstanden meer bij in de wijk. Anderzijds heeft de buurt nu een 
heleboel ‘handjes’ ter beschikking om allerlei activiteiten voor de bewoners te 
organiseren. In 2012 zal het aantal ingeplaatsten zeer waarschijnlijk de grens van 
200 bereiken. De ingeplaatsten organiseren en ondersteunen tal van activiteiten voor 
de buurtbewoners, zoals streetdance voor kinderen van 6 tot 12 jaar, bewegen voor 
senioren, woordenschat voor kinderen van 4 tot 8 jaar, taal voor ouderen enzovoort.  


