
JAARVERSLAG 2014 

VOORWOORD KLACHTENCOMMISSIE TRUDO 

Voor u ligt het jaarverslag van de klachtencommissie van Trudo. De klachtencommissie heeft in 
haar huidige samenstelling inmiddels het zesde jaar achter de rug.  

In het afgelopen jaar heeft de klachtencommissie, daarbij onverminderd ondersteund door de 
ambtelijke secretaris, mw. F. Kivits, zich ingezet om niet alleen extern maar met name  intern de 
werkwijze van de klachtencommissie onder de aandacht te brengen. Dat dit vruchten afwerpt 
blijkt onder andere uit het feit dat het aantal ontvangen klachten in 2014 ten opzichte van het jaar 
ervoor is gehalveerd.  

Ook in 2015 zal de klachtencommissie met enthousiasme en inzet pogen klachten van huurders 
van Trudo naar beste vermogen en met aandacht voor de belangen van beide partijen op 
adequate wijze te behandelen. Uiteraard staat de commissie hierbij altijd open voor suggesties..  

Tot slot dankt de klachtencommissie Trudo ook dit jaar weer voor de plezierige samenwerking en 
de ambtelijk secretariële ondersteuning.  

Met vriendelijke groet, 

 

Joke Abbring  

Anne-Marijke Verbakel  

Dik van Wijgerden  

 
 

 
 

 



Samenstelling Klachtencommissie Stichting Trudo: 
De volgende personen hadden in 2014 zitting in de Klachtencommissie Stichting Trudo: mw. drs. 
A. Verbakel (voorzitter), mw. mr. J. Abbring (secretaris) en de dhr. D. van Wijgerden.  
 
Ingevolge artikel 3.4 van het Klachtenreglement Stichting Trudo is de zittingsperiode van leden 
van de Klachtencommissie 4 jaar en zijn de leden maximaal 1 termijn herkiesbaar. De leden van 
de klachtencommissie worden benoemd door het bestuur van Stichting Trudo.  
 
Klachtencommissie Stichting Trudo    
Naam functie 1e termijn 2e termijn Einde termijn 
A.M.I. Verbakel voorzitter 1 april 2009 1 april 2013 31 maart 2017 
J.H. Abbring secretaris 1 april 2009 1 april 2013 31 maart 2017 
D. van Wijgerden lid 1 april 2009 1 april 2013 31 maart 2017 
 
Het Klantenplatform en het bestuur van Stichting Trudo hebben ieder een bindend 
voordrachtsrecht voor één kandidaat. Gezamenlijk hebben deze kandidaten een bindende 
voordrachtsrecht ten aanzien van de derde kandidaat die als voorzitter wordt benoemd, zo is 
bepaald in artikel 3.2 van het reglement.  
 
Klachtrecht woningzoekenden en huurders in Eindhoven. 
In Eindhoven zijn meerdere commissies actief met bezwaren en klachten van huurders en 
woningzoekenden over het handelen van een corporatie. Iedere commissie heeft een eigen 
werkterrein, bevoegdheden en procedures. De volgende commissies zijn actief op het terrein van 
de klachten c.q. bezwaarafhandeling: 

• (BBSH) Klachtencommissie van de corporatie 
• Beroepscommissie Woonruimteverhuur 
• Geschillencommissie Sancties & Kansenlijst 

 
Dit jaarverslag heeft betrekking op de klachtencommissie van de corporatie. In dit geval die van 
Stichting Trudo.  
 
De BBSH-Klachtencommissie Stichting Trudo: 
Het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) stelt regels waaraan toegelaten instellingen 
(woningcorporaties) zich bij de uitvoering van hun taken moeten houden. Eén van de 
doelstellingen van het BBSH is het bevorderen van huurdersparticipatie, onder meer door 
huurders een individueel klachtrecht toe te kennen. Iedere toegelaten instelling heeft op grond 
van artikel 16 BBSH de verplichting een klachtencommissie in te stellen die huurders in de 
gelegenheid stelt klachten over haar handelen of nalaten of over het handelen of nalaten van 
personen die voor haar werkzaamheden verrichten, in te dienen bij een klachtencommissie. Die 
klachtencommissie heeft tot taak de toegelaten instelling over de behandeling van die klachten te 
adviseren. Het BBSH schrijft voor dat er over de samenstelling en de werkwijze van de 
klachtencommissie een reglement is opgesteld. 
 
Huurders en Slimmerkopers van Stichting Trudo kunnen bij de Klachtencommissie Stichting 
Trudo schriftelijk hun klachten indienen. Niet elke klacht wordt door de Klachtencommissie 
(meteen) inhoudelijk beoordeeld. De volgende klachten worden op grond van het 
Klachtenreglement door de Klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard: 

• klachten, die niet eerst zijn besproken met diegene van het werkapparaat die de direct 
hoogste verantwoordelijkheid draagt voor het gebied waarop de klacht betrekking heeft, 
tenzij de aard van de klacht zich hiertegen verzet; 

• klachten die gebaseerd zijn op bestaande regelgeving van overheidswege. 
 
 



Klachtencommissie Stichting Trudo op website  
Informatie over de taak en werkwijze van de Klachtencommissie voor huurders beschikbaar op 
de website van Trudo. 
 
Ontvangen klachten en bijeenkomsten Klachtencommissie Stichting Trudo 
In 2014 is de Klachtencommissie in totaal 6 (zes) maal aangeschreven met een klacht over het 
handelen of nalaten van Trudo.  
 
In alle gevallen heeft de Klachtencommissie de betrokkene in zijn klacht niet ontvankelijk 
verklaard. Het merendeel van de klachten leidt tot niet-ontvankelijkheid omdat de klager zijn 
klacht niet eerst heeft besproken met diegene van het werkapparaat van Trudo die daarover de 
direct hoogste verantwoordelijkheid draagt. Dit wordt door het Klachtenreglement 
voorgeschreven. In die gevallen waarin een klacht door de Klachtencommissie niet in 
behandeling is genomen, heeft de Klachtencommissie aan Trudo gevraagd de behandeling over 
te nemen. Trudo heeft dit vervolgens gedaan; op de wijze waarop dit is gebeurd wordt hieronder 
een nadere toelichting gegeven. Mocht de klager  niet tevreden zijn over de wijze van afhandeling 
door Trudo dan kan hij of zij zich alsnog tot de klachtencommissie wenden waarna de klacht door 
de klachtencommissie in behandeling wordt genomen. 
 
Overzicht klachten 
 
Januari 2014: klacht afhandeling braakschade  
 
Een bewoner beklaagt zich over de wijze waarop de schade, ontstaan na een inbraak in zijn 
woning, is afgewikkeld.  
 
De klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard omdat de hoogst 
verantwoordelijke binnen Trudo de klacht nog niet  heeft beoordeeld en heeft Trudo verzocht de 
behandeling van de klacht over te nemen, die deze naar tevredenheid van de bewoners heeft 
afgehandeld. 
 
maart 2014: klacht over ontvangst sleutels meterkast  
 
Een bewoner wenst de sleutels van de meterkast te ontvangen zodat hij de meterstanden kan 
controleren. Bewoner had een afspraak gemaakt om sleutels op te halen maar de afspraak werd 
volgens huurder niet nageleefd. Bewoner geeft aan dat hij ook op geen enkele wijze werd 
geïnformeerd over een alternatief. 
 
De klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard omdat de hoogst 
verantwoordelijke binnen Trudo de klacht nog niet heeft beoordeeld en heeft Trudo verzocht de 
behandeling van de klacht over te nemen. 
 
Trudo heeft contact opgenomen met de bewoner en heeft de meterstanden opgenomen.   
 
Mei 2014: klacht over onderhoud woning 
Een bewoner beklaagt zich over gebreken in de woning.  
 
De klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard  omdat de hoogst 
verantwoordelijke binnen Trudo nog niet over de klacht heeft geoordeeld en heeft Trudo verzocht 
de behandeling van de klacht over te nemen. 
 
Trudo heeft de klachten van bewoner in behandeling genomen en de gebreken hersteld.  
 
 
 
 



 
Mei 2014: Klachten over communicatie  
 
Een kandidaat bewoner beklaagt zich over de toonzetting van het gesprek met een medewerker 
van Trudo.  
 
De klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard omdat de hoogst 
verantwoordelijke binnen Trudo nog niet over de klacht heeft geoordeeld en heeft Trudo verzocht 
de behandeling van de klacht over te nemen.  
 
Trudo heeft telefonisch contact opgenomen met de kandidaatbewoner en tijdens een gesprek 
met kandidaat bewoner besproken. 
 
Juni 2014: Klacht niet nakomen afspraken  
 
Een bewoner beklaagt zich over het niet afwikkelen van gebreken in verband met herstel van de 
garagedeur.  
 
De klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard  omdat de hoogst 
verantwoordelijke binnen Trudo nog niet over de klacht heeft geoordeeld en heeft Trudo verzocht 
de behandeling van de klacht over te nemen. 
 
Trudo heeft de klacht in behandeling genomen, waarna de technisch adviseur de kwestie naar 
tevredenheid heeft afgewikkeld. 
 
Juli 2014: Klacht over tijdsduur berekening servicekosten 
 
Een vertrokken bewoner beklaagt zich over het tijdspad van het afwikkelen van de servicekosten  
en onderbouwing van de servicekosten. Vertrokken bewoner wenst aanvullende informatie te 
ontvangen.  
 
De klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard omdat de hoogst 
verantwoordelijke binnen Trudo de klacht nog niet had beoordeeld en heeft Trudo verzocht de 
behandeling van de klacht over te nemen. 
 
Trudo heeft met de vertrokken bewoner een regeling getroffen en een aanpassing gedaan in de 
afwikkeling van de servicekosten voor alle bewoners van het betreffende complex. 
 
December 2014: Klacht over gebruik gangpad 
 
Een omwonende beklaagt zich over het gebruik van het gangpad door omwonenden. 
 
De klachtencommissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard omdat de hoogst 
verantwoordelijke binnen Trudo de klacht nog niet had beoordeeld en heeft Trudo verzocht de 
behandeling van de klacht over te nemen.  
 
Trudo heeft contact opgenomen met omwonende omtrent het beheer van het gangpad en de 
wijze waarop overlast gemeld kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schematisch overzicht 
 
Klachten Niet ontvankelijk Ontvankelijk Totaal geregistreerd 
2014 7 0 7 
2013 11 1 12 
2012 8 4 12 
2011 5 1 6 
2010 11 2 13 
2009 16 1 17 
2008 12 2 14 
2007 7 1 8 
2006 7 1 8 
 
 
Eindhoven, mei 2015 
Klachtencommissie Stichting Trudo 
 


