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Voortgang jaarplan 2014 (na kwartaal 3)  
 

In het onderstaande overzicht wordt verslag uitgebracht van Trudo’s resultaten na de eerste drie 
kwartalen van 2014 met betrekking tot de prestatieafspraken zoals die in het jaarplan 2014 zijn 
opgenomen. 

 

Betaalbare huisvesting 
1. Trudo heeft gemiddeld de laagste huren van Eindhoven.  

De gemiddelde huur van Trudo bedroeg op 30 september € 440,27. Dat is zo’n € 25 à 50 lager dan 
de gemiddelde huur van onze collega-corporaties. Met de zeer beperkte huurverhoging van Trudo  
per 1 juli jl. (zie punt 4), zal het verschilt met collega-corporaties niet kleiner geworden zijn.   

2. Minimaal 95% van onze huurwoningen heeft een huur lager dan de huurtoeslaggrens van 
€ 699,48 
Aan het einde van het derde kwartaal had 98,0% van de huurwoningen een huur lager dan 
€ 699,48.  

3. Minimaal 30% van onze huurwoningen behoort tot de categorie goedkoop (huurprijs lager 
dan € 389,05) 
Aan het einde van het derde kwartaal behoorde 29,8% van de huurwoningen tot de categorie 
goedkoop.  

4. We houden vast aan een inflatievolgend huurbeleid. Dat wil zeggen dat de huren in 2014 
worden verhoogd met de inflatie over 2013 plus een kleine opslag voor het glas- en 
rioolfonds 
De huurverhoging van de woningen is per 1 juli met maximaal 2,5% (=inflatie) verhoogd. Plus een 
compensatie voor het vervallen van de bijdrage aan het glas- en rioolfonds van 0,45%. De 
gemiddelde huurprijs verhoging bedroeg 2,86%. 

5. We wijzen minimaal 90% van onze huurwoningen met een huurprijs beneden € 699,48 toe 
aan huishoudens met een inkomen beneden € 34.678 
Na het derde kwartaal hebben we 98,5% van de huurwoningen met een huur onder de € 699,48 
toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de Brusselnorm van € 34.678. 

6. We gaan voor een klanttevredenheid van een 8 voor wat betreft het verhuurproces en 
klachtenonderhoud 
De dienstverlening bij verhuur wordt door de nieuwe huurder met een 7,6 beoordeeld. De 
dienstverlening bij nieuwe verhuringen van Bijzondere Klanten is met een 7,9 beoordeeld. 
Klachtenonderhoud krijgt een 7,9. 

 

Slimmer Kopen®  
7. We zullen 373 woningen met Slimmer Kopen® korting verkopen; 27 nieuwbouw- en 346 

bestaande woningen (165 uit de bestaande voorraad en 181 wederverkopen) 
Na het derde kwartaal zijn er 132 (80,0 procent van het begrootte aantal voor heel 2014) woningen 
uit de bestaande huurvoorraad verkocht. Daarnaast zijn er 155 (85,6 procent van het begrootte 
aantal voor heel 2014) woningen wederverkocht. Er zijn in de eerste drie kwartalen negentien 
nieuwbouwwoningen verkocht in het project Poelenloop (Eersel). Alle genoemde tellingen zijn op 
basis van getekende koopovereenkomsten. 

8. We wijzen minimaal 80% van de Slimmer Kopen® woningen toe aan huishoudens met een 
inkomen beneden € 40.000 
Van de koopwoningen is 87,3 procent verkocht aan huishoudens met een inkomen tot € 40.000. 

9. In de buurten Doornakkers, Bennekel, Lakerlopen en Genderdal zorgen we door middel van 
Slimmer Kopen® voor een substantiële verjonging van de bevolkingssamenstelling 
De gemiddelde leeftijd van een Slimme Koper bedraagt 32 jaar. Deze gemiddelde leeftijd betekent 
een verjonging in alle buurten waar Trudo verkoopt, zo ook in Doornakkers, Bennekel, Lakerlopen 
en Genderdal.  

10. We gaan voor een klanttevredenheid van een 8 voor wat betreft het verkoopproces, 
financiering en het product Slimmer Kopen®  
Voor verkoop krijgen we van onze klanten een 8,0 voor de dienstverlening en bij terugkoop een 
7,6. De dienstverlening rondom financieringen is met een 8,1 beoordeeld. Het product Slimmer 
Kopen® heeft bij aankoop een 8,3 en bij terugkoop een 7,3 gekregen. Dit lagere cijfer bij 
terugkoop wordt vooral veroorzaakt door teleurstelling over de terugkoopprijs als gevolg van de 
daling van de woningprijzen van de afgelopen jaren. 
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Woonondersteuning  
11. We bieden urgenten binnen 6 maanden een woning  

We hebben in 2014 tot nu toe 34 urgenten toegewezen gekregen en achttien gehuisvest. Dit was 
binnen de gestelde termijn van zes maanden. Het aantal urgenten ligt fors boven de verwachting 
(25). Dat is te wijten aan het hoge aantal urgenten dat zich stedelijk meldt. 

12. We houden een brede intake bij elke urgente en herhuisvester  
Na het derde kwartaal hebben we zestien brede intake gesprekken gevoerd met urgenten en 
negentien met zorghuurders. Samen 35 klanten van de winkel die we woonondersteuning bieden. 

13. We zijn hofleverancier van wooneenheden voor bijzondere klanten; met meer dan 600 
wooneenheden bewoond door bijzondere klanten 
We hebben 637 eenheden in beheer voor Bijzondere Klanten. In deze eenheden wonen 763 
mensen.  

14. We zetten 30 woningen in voor DOOR! en 8 voor statushouders 
Na het derde kwartaal hebben we twaalf woningen ingezet voor DOOR! en ook twaalf woningen 
voor statushouders. 

15. We leggen minimaal 350 huisbezoeken af bij bijzondere klanten 
In de eerste drie kwartalen hebben we 299 huisbezoeken afgelegd.  

16. We starten met de realisatie van het project Skaeve Huse.  
In februari heeft de gemeente een besluit genomen over de locatie. Nu loopt de planologische 
procedure. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is inmiddels een beheer groep 
opgestart met inbreng van omwonenden, ondernemers, politie en gemeente. Er is een concept 
beheerplan uitgewerkt. Er is een profiel opgesteld van de toekomstige bewoners en er wordt 
gewerkt aan de aanmeldingsprocedure en toetsingscommissie. Na het afronden van de 
planologische procedure kan worden gestart met de bouw. Op dit moment is de verwachting dat 
dat tweede helft van 2015 is. 

 

Interventies & Leefbaarheid  
17. We formuleren een nieuwe ontwikkelstrategie voor de Kruidenbuurt 

De nieuwe strategie voor de Kruidenbuurt is in ontwikkeling.  

18. We zorgen ervoor dat de braakliggende terreinen in de Kruidenbuurt gebruikt kunnen 
worden  
De herinrichting van de braakliggende terreinen is gereed. Er zijn een doolhof, rolschaatsbaan, 
plantsoen, stadstuin (moestuin) en speelvelden aangelegd. Het beheer is geregeld met de buurt. 

19. We faciliteren het slaan van bruggen en het leggen van verbindingen tussen bewoners in de 
Kruidenbuurt 
Aan het SBK hebben we dinerbonnen ter beschikking gesteld voor het Cruydenhuis die zij uitdelen 
aan nieuwe bewoners van de buurt. Dit doen ze persoonlijk tijdens een huisbezoek. Het 
Cruydenhuis organiseert ook het buurtkoken. 
Het organiseren van deze verbinding doen we mede door het mogelijk maken van 
kinderactiviteiten waardoor ook ontmoeting van de ouders ontstaat. Daarvoor hebben we een 
baantje aangelegd, waarop het SBK in samenwerking met T+Huis een ijsbaan in de winter aanlegt 
en daar activiteiten omheen organiseert en in de zomer een rolschaatsbaan. Basisschool ‘de 
Regenboog’, het T+huis en de winkeliers hebben hieraan hun medewerking toegezegd.  
Kinderen van basisschool ‘de Regenboog’ helpen mee in de moestuin. De huisvesting van het 
T+Huis is verlengd. 

20. We vergroten kansen van kinderen in de Kruidenbuurt 
Het T+Huis kan haar programma blijven draaien in de Kruidenbuurt. Met hun programma bieden 
ze kinderen met een achterstand een flinke impuls om hun kansen te verbeteren.  
Lumens in de buurt organiseert een Kinderraad in de Kruidenbuurt voor kinderen tussen de tien en 
dertien jaar. 

21. We zetten nieuwe bewoners van Woensel-West in om talenten van kinderen te versterken  
193 Woensel-West bewoners zetten zich via het project inplaatsing in voor verbetering van de wijk. 
Een kleine honderd daarvan zetten zich specifiek in voor kinder- en jongerenactiviteiten. Samen 
met anderen zorgen zij voor een uitgebreid programma voor de kinderen in Woensel-West. Dans 
en sport, taalles, huiswerkbegeleiding, mentormaatje, muziek, kids+, kinderhuiskamer, maar ook 
activiteiten als straatspeeldag, kinderkoken, kunstclub en kindervakantieweek worden ingezet om 
te zorgen dat er niet weer een generatie op groeit in achterstand. 
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22. We starten een community voor nieuwe bewoners in Woensel-West  
Er is een grote groep nieuwe bewoners in Woensel-West (ingeplaatsten, tijdelijke huurders en 
huurders van de nieuwbouw in VoltaGalvani). Met allerlei activiteiten en projecten wordt getracht 
hen aan de buurt te binden. Via de activiteiten van de inplaatsers uiteraard, maar bijvoorbeeld ook 
door hen te betrekken bij de plannen voor Plan Celsius. Oude en nieuwe bewoners en nieuwe 
bewoners onderling komen elkaar via activiteiten tegen. Zo ontstaat binding onderling en dus met 
de buurt. 

23. We proberen huurders met problemen in Woensel-West binnenboord te houden 
Trudo heeft 937 woningen in Woensel-West, ongeveer een kwart van de huurders is zorghuurder. 
Het binnenboord houden van zorgbewoners betekent zorg en ondersteuning bieden aan bewoners 
die moeilijk zelfstandig een huishouden kunnen voeren, waardoor de stap naar sociale groei niet 
mogelijk is.  
Naast de gerichte inzet van een medewerker klanten en een medewerker bijzondere klanten wordt 
er intensief met hulp- en dienstverleners samengewerkt binnen het casusoverleg met als doel het 
zodanig te organiseren dat een huishouden goed zelfstandig kan functioneren zonder overlast te 
geven aan zijn omgeving. Het succes hiervan zit in korte lijnen, nauwe samenwerking en een 
gesloten netwerk. 
We onderzoeken met zorginstellingen en WIJEindhoven welke kansen de herhuisvesting kan 
bieden aan zorghuurders die in een sloopwoning wonen – mede met het oog op de nieuwe 
ontwikkelstrategie. 

24. We zorgen voor borging van de hulpverlening aan huurders in Woensel-West met 
problemen door WIJEindhoven 
Met gemeente Eindhoven zijn afspraken gemaakt over de uitrol van WijEindhoven in Woensel-
West. Belangrijk is dat zij aansluiting vinden bij de bestaande aanpak en er vanuit het team vaste 
gezichten komen in Woensel-West.  
Deze afspraken worden nu ook in de praktijk gebracht met het nieuwe WIJEindhoven team. 

25. We ronden de oplevering van VoltaGalvani in Woensel-West af  
Half oktober zijn de WoenselWestSide Stores officieel geopend. Alle woningen zijn verkocht / 
verhuurd. En alle commerciële ruimten zijn op één na verhuurd. 

26. We slopen Plan Celsius fase 1 in Woensel-West  
De sloop is gereed en het terrein is ingericht. 

27. We ronden de herhuisvestingsgesprekken van Plan Celsius fase 2 af 
Met alle bewoners uit fase twee is een herhuisvestingsgesprek gevoerd. Individuele kansen geven 
we gelijk vorm. 

28. We maken een stedenbouwkundig plan voor Plan Celsius  
Er is een globaal stedenbouwkundig plan opgezet door bureau Tarra/Lubbers.  

29. We maken een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Edisonstraat  
De planvorming voor de herinrichting wordt meegenomen in het stedenbouwkundig plan voor Plan 
Celsius. 

30. We zorgen voor de inhoudelijke invulling van de commerciële ruimte in Woensel-West 
Tot nu toe zitten er in de plint van VoltaGalvani ondernemers met onder andere de volgende 
concepten: oud-Hollands snoepgoed, tweede handsmerk kinderkleding, lunchroom met 
traditionele Turkse broodjes en deegwaren, ambachtelijke taarten, zelfgemaakte meubels en 
woonaccessoires, kapper, en een nagelstudio. 
In de oude supermarkt (Edisonstraat 150 en 152) zitten twee ondernemers: design rijwielen en 
reparatie, en tweedehands vintage kinderkleding. 
De bestaande commerciële ruimten aan het Celsiusplein, Edisonplein en Franklinstraat zijn nog 
steeds verhuurd. 

31. We richten de plint van het Gezellenhuis in Woensel-West opnieuw in 
Samen met Inu4Vintage (de vintagewinkel die nu nog in de Etalage in de oude Trudowinkel zit) 
realiseren we een bijzonder project, waarbij de plint ingevuld wordt met een vintage winkel, een 
restaurant, een kapper en een ruimte om projecten met kinderen te ondernemen. Het project sluit 
prima aan op de Visie voor Woensel-West (Focus op Emancipatie in een andere decor) in zijn 
algemeenheid en de Edisonstraat in het bijzonder.  Iets dat ook wordt onderschreven door de 
Buurtonderneming Woensel-West.  
We hebben voor de plint van het Gezellehuis een vergunning aangevraagd. We verwachten dat 
we het project gereed hebben in het voorjaar van 2015. 
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32. We starten met de uitvoering van het hoekenplan voor de Edisonstraat  
Voor het hoekenplan richten we ons dit jaar op het Gezellehuis en Baeken. Baeken is een van de 
winnende ontwerpen in de ontwerpwedstrijd voor de hoekpanden. Voor Baeken is een voorlopig 
akkoord met de aannemer op prijs. Het plan wordt verder uitgewerkt en de bouw start in 2015. 

33. We gaan door met Slimmer Kopen® (en een gedeelte marktconforme koop) in de Bennekel  
Na het derde kwartaal hebben we in de Bennekel tien Slimmer Kopen® woningen verkocht (drie 
leegkomende huurwoningen, zeven wederverkopen) en vier marktconforme woningen. 

34. We ontwikkelen een wijkrestaurant en buurtinfowinkel aan het Willaertplein  
Het bestemmingsplan is vastgesteld. Samen met bewoners ontwikkelden we voor de zomer een 
concrete inrichting voor het wijkrestaurant. Het wijkrestaurant zal alleen gerealiseerd worden als 
de exploitant Robin Hood er een kostendekkende exploitatie kan draaien. Dat lijkt vooralsnog niet 
het geval. . 

35. We starten met een vraag-en-aanbod loket voor dagelijkse klussen voor en door bewoners 
in de Bennekel  
In het voorjaar hebben de bewoners de punten op de i gezet voor de inrichting van het vraag- en 
aanbodpunt voor dagelijkse klussen in de Bennekel en de bekendmaking in de buurt. Het initiatief 
is van start en de eerste matches zijn gemaakt. 

36. We gaan door met Slimmer Kopen® in Doornakkers 
In Doornakkers hebben we tot nu toe in 2014 zeventien Slimmer Kopen® woningen (zeven 
leegkomende huurwoningen, tien wederverkopen) verkocht. 

37. We continueren de tijdelijke invulling aan de Quinten Matsijslaan (speelterrein)  
Het braakliggende terrein aan de Quinten Matsijslaan is in 2014 ook als speelterrein in gebruik. 

38. We transformeren het complex aan de Rustenburgstraat bij mutatie  
De buurt is geïnformeerd over de toekomstplannen van Trudo voor het gebied: vrijkomende 
woningen verhuren we met bruikleencontracten – op termijn worden dit leegstandscontracten - 
omdat we het gebied willen herontwikkelen. Bewoners kunnen er zo lang blijven wonen als ze 
willen. 

39. We gaan door met Slimmer Kopen® in Lakerlopen 
Na het derde kwartaal hebben we in Lakerlopen zeventien Slimmer Kopen® woningen (tien 
leegkomende huurwoningen, zeven wederverkopen) verkocht. 

40. We gaan door met Slimmer Kopen® in Genderdal  
In Genderdal hebben we na het derde kwartaal 32 Slimmer Kopen® woningen (twintig 
leegkomende huurwoningen, twaalf wederverkopen) verkocht. 

41. We stimuleren zelfbeheer, gekoppeld aan de VVE, met betrekking tot groenonderhoud bij de 
complexen aan de Schubertlaan en de Gounodlaan  
Bewoners zijn betrokken geweest bij de inrichting van het groen rondom deze complexen. Er ligt 
inmiddels een onderhoudsplan. Tijdens de volgende VVE vergadering zal worden gepeild of er 
ideeën zijn met betrekking tot het gebruik en of men interesse heeft in een vorm van zelfbeheer. 
Het enthousiasme is nog niet groot. 

42. We trekken € 180.000 uit voor leefbaarheid. Dit budget wordt beheerd door het 
klantenplatform 
Na het derde kwartaal is er € 68.449 uitgegeven aan activiteiten binnen het leefbaarheidsfonds.  
Daarnaast worden ook de bijdrage aan de buurtconciërges betaald uit dit budget (zie punt 44).  

43. Het klantenplatform is verantwoordelijk voor de toekenning van aanvragen uit het 
leefbaarheidsfonds. Het klantenplatform verzorgt daarnaast de opdrachtgeversrol (richting 
buurtconciërges van Ergon) om de buurt schoon, heel en veilig te houden 
De behandeling van aanvragen voor het leefbaarheidsfonds ligt bij het Klantenplatform. Die 
handelt dat geheel zelfstandig af. Met het Klantenplatform is tevens afgesproken dat we de 
verantwoordelijkheid voor de besteding van budget voor schoon, heel en veilig (inclusief de inzet 
van buurtconciërges) verleggen naar bewonersorganisaties van acht of negen aandachtsbuurten. 
Dat gebeurt op basis van vooraf overeengekomen plannen en budget. We gaan dat nu verder 
uitwerken zodat we het in 2015 kunnen invoeren. 
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Slimmer investeren 
44. We lossen € 27 miljoen vreemd vermogen af  

In 2014 was de planning om 27 miljoen af te lossen. Gezien de huidige lage rente, is het 
vervroegd aflossen van een lening met een hoofdsom van € 13,5 miljoen op dit moment niet 
gunstig. Dit betekent dat we in 2014 maar 13,5 miljoen zullen aflossen. We houden echter wel vast 
aan het voornemen om in de jaren 2014, 2015 en 2016 in het totaal € 50 miljoen af te lossen. We 
zullen hiervoor de meest gunstige moment om vervroegd af te lossen uitkiezen. 

45. We breiden onze voorraad uit door oplevering in 2014 van 20 Slimmer Kopen® woningen in 
Leende en 10 in Laarbeek. In project Poelenloop in Knegsel bouwen we 16 Slimmer Kopen® 
woningen, 8 huurwoningen en 2 marktconforme koopwoningen. De oplevering van de 
eerste woningen in Project Poelenloop wordt eind 2014/begin 2015 verwacht 
De tien woningen uit fase een in Laarbeek zijn reeds opgeleverd. De bouw van de woningen in 
Leende ligt op schema, de oplevering staat gepland voor eind 2104. Het programma van de 
Poelenloop is iets aangepast. We bouwen geen zestien Slimmer Kopen® woningen, maar 
negentien en we bouwen vijf huurwoningen in plaats van acht. Deze woningen zijn allemaal 
verkocht of verhuurd. De grond ten behoeve van de twee marktconforme koopwoningen zal 
worden verkocht zonder woning. De oplevering wordt medio 2015 verwacht. Daarnaast zijn we in 
het tweede kwartaal gestart met de verkoop van zes woningen in fase twee in Laarbeek. Deze 
woningen waren binnen een paar weken allemaal verkocht. In het oktober zijn we gestart we met 
de verkoop van zes woningen in Sterksel. Vier van de zes woningen hebben inmiddels een optie. 

46. We werken een nieuwe slimme ontwikkelvariant uit waarbij de klant co-investeerder en co-
producent is  
In de zomer van 2014 is het concept Slimmer Ontwikkelen uitgewerkt naar drie varianten. Die 
varianten worden nu uitgewerkt voor een aantal specifieke locaties..   

47. Fase 1 van de herontwikkeling van het Veem is gedurende 2014 in uitvoering  
De sloopwerkzaamheden zijn in januari hervat en waren voor de bouwvak 2014 gereed. De 
demarcatie tussen fase één en twee is uitgewerkt en de Aannemingsovereenkomst voor fase één 
is ondertekend. Oplevering van de foodhall staat gepland voor 1 april 2015; de rest van fase één 
(voornamelijk drie parkeerlagen) in juli 2015. De bouw ligt op schema. 
Er wordt volop overleg gevoerd met potentiële ondernemers voor de foodhall. Inmiddels hebben 
ruim twintig bedrijven de intentieovereenkomst getekend en een aanbetaling gedaan. 

48. We faciliteren tijdelijkheid op Strijp-S met Plug-in-City  
Het is niet gelukt om voldoende initiatieven los te krijgen. Daarom hebben we als katalysator zelf 
een aantal containers geplaatst. Deze verhuren we aan initiatieven die passen binnen het concept 
van Plug-in-City. Momenteel zijn er al drie geïnteresseerden die een vaste plek binnen Plug-in-City 
willen. 

49. We organiseren een programma met maandelijks minimaal één activiteit om ontmoeting 
tussen ‘nerds’ en ‘bohemians’ tot stand te brengen  
Er zijn ideeën om samen met partijen uit de bloedgroepen van de nerds (de beta’s) en bohemians 
(de creatieven) een platform op te zetten van waaruit maandelijks minimaal één activiteit 
georganiseerd wordt die voor zowel nerds als bohemians interessant is. De gedachte daarbij is dat 
wanneer deze mensen elkaar regelmatig ontmoeten er boeiende samenwerking en nieuwe 
innovatieve ideeën ontstaan. Die ontmoeting zou dan met name op Strijp S moeten plaatsvinden.  
In het laatste kwartaal zullen de eerste bijeenkomsten plaatsvinden.   

 

Sociale stijging 
50. We organiseren wekelijks 30 activiteiten gericht op 250 kids in Woensel West;  

In de eerste drie kwartalen hebben we wekelijks 31 activiteiten georganiseerd voor kinderen en 
jongeren. Hiermee hebben we 338 kinderen/jongeren bereikt. De belangrijkste activiteit is 
schoolondersteuning, daar doen 154 kinderen aan mee. 

51. We faciliteren activiteiten voor kids in de Kruidenbuurt 
In de Kruidenbuurt faciliteren we T+Huis. Deze organiseert met name op de woensdagen 
activiteiten voor kinderen. De braakliggende terreinen zijn deels ingericht voor kinderactiviteiten. 
Daarnaast wordt ook SBK gefaciliteerd die zowel voor volwassenen als kinderen activiteiten 
organiseert. 
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52. We breiden de pilot van Woensel West Kids uit van een programma voor kinderen van 
groep 7 naar programma’s voor kinderen van groep 6 en groep 5 
De huiskamer is één middag in de week geopend en de kinderen uit groep 6 nemen deel in het 
programma. We hebben een aanvraag gedaan in de aanbesteding van het Sociaal Domein van de 
Gemeente Eindhoven om het programma in 2015 uit te kunnen breiden en over te kunnen dragen. 
Voor het einde van het jaar is bekend of de aanvraag is toegekend. 

53. De Cito-score van basisschool ‘t  Palet behoort wederom tot de hoogste van Brabant 
Groep 8 heeft in 2014 weer een prachtige Cito score behaald. Met een score van 536,5 presteert 
de school boven het landelijk gemiddelde van 534,4 en aanzienlijk boven de gestelde normen 
(ondergrens: 528,8, bovengrens: 532,8). 

54. We draaien de Weekendschool met 3 leerjaren en circa 60 kinderen 
In februari hebben elf leerlingen hun diploma ontvangen, zij hebben alle drie de leerjaren 
succesvol doorlopen.  
Als gevolg van de (gedwongen) versnelling van de financiële verzelfstandiging van de 
Weekendschool is de vacature voor een derde docent teruggetrokken. Mede als gevolg daarvan 
hebben we volgend schooljaar geen drie maar twee leerjaren, namelijk leerjaar één en twee. Er is 
dan dus geen diplomatraject. 
We zijn in september schooljaar 2014-2015 gestart met 36 leerlingen. 

55. We betrekken in toenemende mate familie en oud-leerlingen bij het programma van de 
Weekendschool 
We hebben de familie en de oud-leerlingen betrokken bij de weekendschool. Zo zijn ouders en 
oud-leerlingen betrokken bij de totstandkoming van het boek over 5-jaar Weekendschool en 
hebben laatstgenoemden een deel van de organisatie van de lustrumviering op zich genomen. 
Ook hebben een aantal oud-leerlingen (en broers en zussen van hen) maatschappelijke stage 
gelopen bij de Weekendschool. Er worden jaarlijks gastlessen gegeven aan de ouders rondom het 
thema recht. Bij de audit die we met betrekking tot de Weekendschool zullen organiseren, worden 
oud-leerlingen worden betrokken. 
We zoeken actief stageplaatsen voor oud-leerlingen binnen ons netwerk van gastdocenten. We 
hebben gezocht naar gastdocenten die wiskunde bijles willen geven aan oud-leerlingen. 

56. We nemen het initiatief tot een Summerschool 
Dit initiatief is geparkeerd totdat er meer duidelijkheid is over het speelveld van corporaties dat als 
gevolg van de Novelle van Blok drastisch beperkt gaat worden. Als daarover meer duidelijkheid is, 
gaan we onderzoeken of en zo ja hoe we dit initiatief van de grond kunnen krijgen. 

57. We creëren 80 à 100 leerwerkplekken. En van die leerwerkplekken worden er ruim 40 
gerealiseerd door onze leveranciers 
Via stichting Robin Hood hebben we continu circa 45-50 personen een leerwerkplek. Van deze 
groep volgden er twintig (in twee lesgroepen) ook een kwalificerende opleiding. In februari is een 
groep afgestudeerd, zes deelnemers haalden een diploma. Via ons netwerk zijn in de eerste drie 
kwartalen 36 leerwerkplekken gerealiseerd. Daarvan hebben er achttien inmiddels een betaalde 
baan. Tenslotte zijn er (continu) zes betaalde leerwerkplekken bij de recepties van 
bedrijfsverzamelgebouwen op Strijp S. 

58. We starten met een cluster activiteiten op het gebied van tuin- en groenonderhoud, onder 
andere met een moestuin 
Het plan is een moestuin te realiseren op landgoed Eikenburg om daar leer-/werkplekken te 
organiseren op het gebied van tuin- en groenonderhoud. De moestuin moet groente en fruit 
leveren aan de restaurants van Robin Hood. De exploitatie van die moestuin moet kostenneutraal 
zijn. Samen met springplank040 en Gustaaf Groenspecialisten proberen we dit concept dit jaar te 
realiseren. 
Uit onderzoek blijkt dat de beoogde locatie op Eikenburg geschikt is voor het aanleggen van een 
moestuin en het water uit een nabij gelegen bron geschikt voor besproeiing. Er is een globaal 
schetsontwerp en gemaakt. Op basis van inkooplijsten van Robin Hood zijn soorten groente en 
fruit gekozen. Uitgangspunt is om met minimale uitgaven een (eenvoudige) moestuin te starten en 
van daaruit langzaam aan te groeien. Subsidie voor dit plan wordt aangevraagd. 

59. We onderzoeken de mogelijkheden van een nieuw cluster van activiteiten voor opgroeiende 
jeugd 
Ook hiervoor geldt dat dit initiatief is geparkeerd totdat er meer duidelijkheid is over het speelveld 
van corporaties dat als gevolg van de Novelle van Blok drastisch beperkt gaat worden. Als 
daarover meer duidelijkheid is, gaan we onderzoeken of en zo ja hoe we dit initiatief van de grond 
kunnen krijgen. 
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60. We onderzoeken samen met de gemeente de mogelijkheden van een Eindhovense variant 
van de Jobkarte in Zurich 
Ook hiervoor geldt dat dit initiatief is geparkeerd totdat er meer duidelijkheid is over het speelveld 
van corporaties dat als gevolg van de Novelle van Blok drastisch beperkt gaat worden. Als 
daarover meer duidelijkheid is, gaan we onderzoeken of en zo ja hoe we dit initiatief van de grond 
kunnen krijgen. 

 


