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Ons crisispakket 
  
Wat gaan we doen in 2010? Welke verplichtingen nemen we op ons? Wat zijn 
onze toezeggingen, aan bewoners, collega’s, gemeente, de stad … ? In het 
Jaarplan ’10 op deze pagina’s leest u wat u komend jaar van Trudo mag 
verwachten. In het jaar van de crisis, die ons enerzijds dwingt de koers 
enigszins bij te stellen, maar ons anderzijds uitdaagt nog meer werk te maken 
van onze ambities. Met de volgende 25 keiharde afspraken mag u ons straks de 
maat nemen.  
 
 
1. 43 nieuwe wooneenheden in 2010 
De crisis op de woningmarkt gaat ook 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.  
 
 
2. 268 woningen in de verkoop 
Trudo maakt al jaren koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens.  
Dat doen we ook in 2010. Volgend jaar zullen we circa 268 woningen verkopen. Dat 
zijn naar verwachting 4 nieuwbouwwoningen, 163 huurwoningen uit onze bestaande 
voorraad die we omzetten naar Slimmer Kopen®-woningen en 101 Slimmer Kopen®-
woningen die we terugkopen en vervolgens weer verkopen.    
 
 
3.  Opknappen 675 woningen gereed 
In 2008 heeft onze corporatie de toekomstige strategie voor een groot aantal 
complexen opnieuw vastgesteld. Onlangs is besloten om ook het casco van de 
portiek-etagewoningen aan de Schubertlaan op te knappen. Daarmee is het totale 
aantal woningen dat we in de periode 2009-2011 opknappen, gestegen naar 1065. 
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 uiteraard bedienen.  
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In 2009 hebben we al 174 woningen opgeknapt en in 2010 wordt de grote beurt voor 
de volgende 675 woningen afgerond. Het gaat hierbij om complexen in de 
Sintenbuurt, Lakerlopen en Spinner- en Looierstraat. In 2011 worden nog eens 216 
woningen opgeleverd, in Woensel-West, Julianastraat en Schubertlaan.  
 
 
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, minus alle 
onderhoudskosten en de kosten die voor het werkapparaat moeten worden gemaakt.  
 
 
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,--.  
 
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. 
 
 
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. Ook bij Slimmer Kopen® en 
nieuwbouw willen we op zijn minst een 8 op het rapport. Op het gebied van 
kopersbegeleiding – waar nog wel het een en ander te verbeteren valt – moet er een 
mooie 7 komen te staan. 
 
 
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 maken we het terrein 
bouwrijp, waarna we in mei 2010 starten met de bouw van het laatste blok 
huurwoningen. 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 wordt als tijdelijke openbare ruimte ingericht voor kinderen, 
ontmoeting en activiteiten voor de buurt. 
 
 
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 
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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.  
 
Al in 2009 zijn we gestart met het inplaatsen van nieuwe bewoners in Woensel-West. 
Dit doen we enerzijds om te voorkomen dat problemen zich opstapelen. Anderzijds  
om mensen aan de wijk te binden die iets kunnen betekenen voor de buurt, die zich 
maatschappelijk willen inzetten en een positieve invloed hebben op de levendigheid. 
In 2010 gaan we daarmee door. Naast werving en selectie van de juiste mensen en 
een goede organisatie van dit initiatief, is het in 2010 vooral zaak om het 
enthousiasme van deze groep nieuwe bewoners op een goede manier om te zetten 
in nuttige activiteiten voor de bewoners van Woensel-West.  
 
Ten slotte zal in 2010 in Woensel-West het nieuwe wijkrestaurant zijn deuren 
openen. 
 
 
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, Ketelhuis en Machinekamer. In co-productie met de 
toekomstige gebruikers zullen we de plannen voor deze gebouwen in 2010 afmaken 
en starten met de uitvoering ervan. Ook willen we in 2010 afspraken maken met een 
gebiedsexploitant voor de Driehoek op Strijp S.  
 
Hoewel het Klokgebouw inmiddels al weer een aantal jaren in gebruik is als 
kwartiermaker voor Strijp S, zijn er nog dagelijks bouwvakkers, elektriciens, 
installateurs en ander mensen hard aan het werk. Maar het einde is in zicht. In 2010 
zullen de bouwkundige werkzaamheden in het kader van herontwikkeling van 
Klokgebouw naar cultuurfabriek worden afgerond. De evenementenhallen op de 
begane grond van het Klokgebouw behoren tot de laatste zones waar nog hard aan 
wordt gewerkt. Ten slotte zal in 2010 ook de organisatie van de exploitatie van de 
evenementenhallen haar definitieve vorm krijgen. Daarmee moet een juiste mix van 
evenementen in het immense pand worden gewaarborgd.  
 
 
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 de overige drie voorzieningen aan de Kwartelstraat, de 
Boschdijk en een nog nader te bepalen locatie in Woensel-Noord moeten de plannen 
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in 2010 gereed zijn. Dit kan uiteraard alleen wanneer die laatste locatie op korte 
termijn wordt aangewezen.  
 
 
12. Pilot reïntegratie 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. Verder zal Bijzondere Klanten een bemiddelende rol gaan 
spelen tussen de instellingen die de begeleiding van deze klanten verzorgen, en 
passende reïntegratiebedrijven.  
 
 
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. Op basis daarvan gaan onze  
medewerkers gericht acties ondernemen om de leefbaarheid te verbeteren. 
 
 
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. En daarmee 
gaan we door, vanzelfsprekend. Komend jaar voor het eerst ook in de gebouwen 
SAN, SBP, Machinekamer en aan het Ketelplein.   
 
Ook de Driehoek – het centrale gebied op Strijp S - moet groeien en wederom is 
Trudo de belangrijkste facilitator. Over de inhoud daarvan 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.  
 
 
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 
onderzoeken in hoeverre de facilitaire diensten ter ondersteuning van deze 
ondernemers kunnen worden uitgevoerd door mensen met een beperking of in een 
leerwerktraject. Dit project noemen we Buurtbedrijf Strijp S. In 2010 willen we een 
plan van aanpak gereed hebben, zodat het Buurtbedrijf Strijp S in 2011 kan starten.   
 
 
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. De woningen van 
Trudo zijn 36 sociale huurwoningen en 9 sociale koopwoningen. In 2010 zal de 
planontwikkeling voor dit project tot en met het definitief ontwerp worden afgerond. 



 5 

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 
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. Planologisch worden geen belemmeringen voorzien. 
De verwachting is dan ook dat we eind 2010 kunnen starten met bouwen. 
  
 
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. 

 
 

18. Nieuwe winkel in gebruik  
Vanaf begin 2010 gaan de twee Trudowinkels samen in één centrale Trudowinkel 
aan de Mecklenburgstraat in het centrum van Eindhoven. 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. 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.  
 

 
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 een onafhankelijk bureau de maat nemen. Dit bureau zal middels 
een ‘visitatie’ onderzoeken of de wijze waarop wij onze keuzes maken, inderdaad 
leidt tot de juiste prestaties.  

 
20. Co-creatie  
Vroeger ging u een bank binnen voor uw geld, tegenwoordig haalt u het uit de muur.  
Vroeger boekte u uw vakantie bij een reisbureau, nu wellicht rechtstreeks via 
internet.  Voorbeelden van dingen die klanten dingen zelf doen, die voorheen door 
een organisatie of instelling werden gedaan. Ook Trudo wil die kant op. Klanten 
vinden dat in het algemeen prettiger. Bovendien kunnen wij op die manier een 
verdere efficiëntieslag maken. Voor al onze belangrijke processen zullen we 
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onderzoeken of we klanten hierin nadrukkelijker een rol kunnen geven. Denk 
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen. We bekijken zorgvuldig 
hoe we toekomstige kopers of huurders nauwer kunnen betrekken bij het maken van 
de plannen voor nieuwbouw. 
 
 
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 met 
activiteiten als een kinderopvang in het gebouw van de Zevensprong, waarbij extra 
aandacht besteed wordt aan taalontwikkeling. Met een programma voor 
hoogbegaafde leerlingen. Maar bijvoorbeeld ook met een initiatief waarmee we ‘de 
wijkverpleegster’ terugbrachten in de Kruidenbuurt. 
 
Ook in 2010 zullen we het emancipatieprogramma in de Kruidenbuurt, dat vooral op 
jongeren is gericht, uitbreiden met minimaal twee initiatieven. Daarnaast is het 
komend jaar tijd om het effect van al onze emancipatie-inspanningen te meten en 
evalueren.  
 
 
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.  
 
23. Kamers met Kansen 
In 2010 zullen we starten met herontwikkeling van het kamercomplex aan de Grote 
Berg. Samen met de Lumensgroep onderzoeken we de mogelijkheden van de 
ontwikkeling van een Kamers met Kansen-project. 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. 
 
  
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. In 2010 zullen we op zoek gaan naar een locatie om 
deze woningen daadwerkelijk te gaan bouwen.   
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25. Herhuisvesting  
Ook in 2010 staat Trudo voor een fikse herhuisvestingopgave. Conform de planning 
van de diverse projecten, wordt er komend jaar gewerkt aan de herhuisvesting van 
de bewoners van de vierde fase van de Kruidenbuurt (45 huishoudens), 
studentencomplex Boschdijk (39 studenten) en een nog nader te bepalen deel van 
Woensel-West.  
 


