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vooraf

Trudo heeft een zwaar jaar achter zich. Zoals de hele
sector werden we door de verhuurders- en saneringsheffingen gedwongen tot een aantal ingrijpende en
pijnlijke maatregelen. We dienden onze financiële
huishouding opnieuw op orde te krijgen. Lastig,
maar het is ons gelukt. Tegelijk stonden we voor de
uitdaging om een nieuw, toekomstbestendig vergezicht uit te werken. Ook dat hebben we gedaan. Over
dat nieuwe vergezicht, waarin Supporting People nog
altijd het centrale thema is, zullen we in 2014 met onze
stakeholders in debat gaan. Zoals we dat altijd doen.
Korte terugblik
Ondertussen bleef de winkel natuurlijk gewoon open.
En die winkel draaide weer prima. Samen met onze
stakeholders hebben we prestaties neergezet waar we
trots op mogen zijn. De oplevering van 276 lofts in Anton
en Gerard op Strijp-S bijvoorbeeld. Voor de transformatie
van dit industriële erfgoed ontvingen we de Dirk Roosenburgprijs. De gehele transformatie van Strijp-S won de
5

Gulden Feniks. Maar er waren meer hoogtepunten in het
voorbije jaar. De oplevering van Volta Galvani in Woensel-West. En absoluut ook het bericht dat Basisschool
‘t Palet in Woensel-West de hoogste Cito-score van
Brabant haalde. Mooier dan welke prijs of award ook;
het bewijst dat de inspanningen van alle betrokkenen
in Woensel-West ook echt hun vruchten afwerpen.
Klaar voor de toekomst
Een nieuw vergezicht, de financiële huishouding op
orde; Trudo is klaar voor de toekomst. Te beginnen met
een wederom ambitieus jaarplan voor 2014. Onze beloftes aan onze stakeholders, geformuleerd rondom onze
vijf hoofdactiviteiten: betaalbare huisvesting, woonondersteuning, interventies en leefbaarheid, slimmer investeren en sociale stijging. In dit boekje leest u welke
prestaties we op deze vijf gebieden hebben genoteerd.
We bouwen samen
Trudo staat in de steigers. Nu is het zaak om aan te
pakken. Om slim, efficiënt en mooi te bouwen. Dat kunnen en willen we niet in ons eentje. Er is een hecht en
enthousiast bouwteam nodig. We kunnen dit jaarplan
alleen uitvoeren met de inzet en betrokkenheid van heel
veel personen, organisaties, instellingen, bedrijven, ondernemers, klanten en overheden. We bouwen samen.
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Ambitieus maar reëel
Zoals gezegd, ons jaarplan is wederom ambitieus.
Maar de uitvoering ervan zal in 2014 leiden tot een
positief financieel resultaat. Passend binnen de
voorwaarden die we bij het op orde brengen van onze
financiële huishouding hebben geformuleerd. U leest
daar meer over op pagina 32 t/m 37. Onze corporatie
opereert immers financieel verantwoord. En met een
formatie van 46,7 fte en beheerlasten van € 992 per
eenheid1 uitermate efficiënt.
Gezond en verantwoord. Maar ook transparant en
integer. Voor wat dat laatste betreft: u vindt onze
Governancecode en Integriteitscode op onze website:
www.trudo.nl.
Thom Aussems
Jos Goijaerts
Jack Hock
René Toemen
Directie Trudo
Eindhoven, januari 2014
De beheerlasten van € 992 per eenheid zijn inclusief Slimmer

1 

Kopen®-woningen. Exclusief Slimmer Kopen®-woningen liggen
de beheerlasten per eenheid van Trudo op € 1.414. De benchmark
volgens CFV voor corporaties als Trudo is € 1.415.
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prestaties
trudo 2014

Elk jaar formuleert Trudo in haar Jaarplan de beloftes
die zij doet aan haar stakeholders.
Aan bewoners, collega’s, partners, de gemeente, de
stad… En elk jaar vertalen we die beloftes in keiharde
afspraken, waarop men ons mag afrekenen. Ook in 2014.
Toch wordt 2014 anders dan andere jaren. Onze
corporatie staat in de steigers. In 2013 werden we
door met name verhuurders- en saneringsheffingen
gedwongen tot een zeer ingrijpende reorganisatie,
aanpassingen in onze financiële huishouding en een
herijking van ons vergezicht. Komend jaar gebruiken we
om hierover in debat te gaan met onze stakeholders.
Samen willen we de organisatie en alle processen
weer uitlijnen, nieuwe strategieën verder uitwerken
en nieuwe innovatieve concepten voorbereiden.
Trudo staat in 2014 in de steigers. Maar we blijven
tijdens de ‘verbouwing’ gewoon open. Wat onze
ambities zijn voor komend jaar? U leest het hier.
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betaalbare
huisvesting
Trudo biedt haar klanten betaalbare huisvesting. Zowel
met huurwoningen als met Slimmer Kopen® woningen.
Huurwoningen
Onze corporatie vindt het uitermate belangrijk
dat haar huurwoningen betaalbaar zijn. Voor dure
huurwoningen moet je niet bij Trudo zijn. Van al onze
huurwoningen heeft 98% een huurprijs beneden de
huurtoeslaggrens. En 32% is zelfs een goedkope
huurwoning; volgens de normen van het Ministerie:
minder dan € 374,44 huur per maand2.
Om de betaalbaarheid ook op de langere termijn te
garanderen, hebben wij de huurprijs van onze sociale
huurwoningen de afgelopen 20 jaar gemiddeld met
niet meer dan de inflatie verhoogd. Gevolg: Trudo
heeft gemiddeld veruit de laagste huren in Eindhoven.
Dat scheelt wel € 25 tot € 50 per maand.
Ook voor de hogere inkomens verhogen we de huur niet
met meer dan inflatie. We willen deze groep namelijk
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graag vasthouden, omdat die belangrijk is voor een
gedifferentieerde, gezonde bevolkingssamenstelling
in onze buurten.
De verwachte heffingen vanuit de Rijksoverheid van
ca. 5 miljoen euro zijn voor ons geen aanleiding om ons
huurbeleid ingrijpend te wijzigen. Ook voor de langere
termijn staat de betaalbaarheid van onze sociale
huurwoningen voorop.
Prestaties 2014:
1.	Trudo heeft gemiddeld de laagste huren van
Eindhoven. Gemiddeld € 431,-2;
2.	Minimaal 95% van onze huurwoningen heeft een
huur lager dan de huurtoeslaggrens van € 699,482;
3.	Minimaal 30% van onze huurwoningen behoort
tot de categorie goedkoop (huurprijs lager dan
€ 374,442);
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;
5.	We wijzen minimaal 90% van onze huurwoningen
met een huurprijs beneden € 699,482 toe aan
huishoudens met een inkomen beneden € 34.6782;

2

Peildatum 2014
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6.	We gaan voor een klanttevredenheid van een
8 voor wat betreft het verhuurproces en
klachtenonderhoud.
Slimmer Kopen®
Met Slimmer Kopen® spelen we al jaren in op een
belangrijke behoefte van woonconsumenten: een mix
van profijt, keuzevrijheid en zekerheid. Veel meer dan
een huurwoning geeft Slimmer Kopen® zeggenschap
op woning- en complexniveau. Voor onze corporatie is
Slimmer Kopen® bovendien een belangrijk strategisch
instrument. Bij uitstek geschikt om in onze qua
bevolkingssamenstelling eenzijdige buurten van net
na de fusie in 1994, met concentraties van mensen met
cumulatieve achterstanden, een gezonde differentiatie
tot stand te brengen. Andere corporaties nemen
hiervoor nogal eens de kostbare buitenbocht van
sloop-nieuwbouw. Een oplossing die vaak vele jaren in
beslag neemt. Trudo kiest liever voor de snellere en
voordeligere binnenbocht met Slimmer Kopen®.
Doen we met het verkopen van sociale huurwoningen
onze primaire doelgroep niet tekort? Integendeel.
In Eindhoven hebben we immers veel meer sociale
huurwoningen dan huishoudens die tot de primaire
doelgroep behoren; zo’n 16.650 woningen meer3.
12
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Bron: Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven

Met Slimmer Kopen® maken we een koopwoning
bereikbaar voor mensen die qua inkomen te groot zijn
voor het servet (sociale huurwoningen), maar te klein
voor het tafellaken (een marktconforme koopwoning).
In de praktijk blijkt Slimmer Kopen® vooral interessant
voor en gewild onder starters. Dat heeft geleid tot een
enorme differentiatie en verjonging van buurten.
Op het belang van differentiatie werd reeds gewezen
in het WWR-rapport ‘Vertrouwen in de Buurt’, en het
advies ‘Stad en Stijging’ van de VROM-raad. Maar ook
uit onderzoek blijkt dat de toenemende differentiatie
in onze buurten een positief effect heeft op de
leefbaarheid.
Alle woningen die we verkopen, verkeren qua
casco in prima staat. De complexen die dat nodig
hadden, kregen vóór de verkoop allemaal een
grote onderhoudsbeurt.
Ondanks de economische recessie, de instabiliteit op
de financiële markt en de crisis op de woningmarkt is
de verkoop van Slimmer Kopen® woningen gewoon
doorgegaan. Van alle woningen die van augustus 2012
tot juli 2013 in Eindhoven door NVM-makelaars werden
verkocht, was 30% een Slimmer Kopen® woning.
Met andere woorden: Slimmer Kopen® blijkt behoorlijk
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crisis-proof. We halen onze doelstellingen qua
aantallen jaar na jaar en van leegstand is geen of
nauwelijks sprake. Ook de klant is prima tevreden en
waardeert zowel het verkoopproces als het product
Slimmer Kopen® al jaren met een dikke 8. Dus natuurlijk gaan we in 2014 door met Slimmer Kopen®!
Prestaties 2014:
7.	We zullen 373 woningen met Slimmer Kopen®
korting verkopen; 27 nieuwbouw- en 346
bestaande woningen4;
8.	We wijzen minimaal 80% van de Slimmer Kopen®
woningen toe aan huishoudens met een inkomen
beneden € 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;
10.	We gaan voor een klanttevredenheid van een 8 voor
wat betreft het verkoopproces, financiering en het
product Slimmer Kopen®.

4
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Waarvan 165 omzettingen van huur naar koop en 181
wederverkopen (van koop naar koop).

woonondersteuning

In de visie van Trudo staat Supporting People centraal.
Dit komt onder andere tot uiting in de manier waarop we
verschillende klantgroepen extra ondersteuning bieden.
Zo nemen we bij zowel urgenten als herhuisvesters een
brede intake af. Door deze individuele gesprekken
brengen we hun wensen en ambities in beeld.
Op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van
gezondheid, financiën, opvoeding, werk, onderwijs en
vrije tijd. Waar nodig proberen we te helpen, samen met
onze partners uit het maatschappelijk middenveld.
Ook onze bijzondere klanten - klanten die slechts
kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of
zorg - bieden we méér dan alleen passende huisvesting.
We bieden hun ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het gebied van financiën, dagbesteding,
opleiding, werk en vrije tijd. En we proberen te voorkomen dat het zelfstandig wonen mislukt en dat klanten
sociaal geïsoleerd raken.
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Sinds 2007 gaan we een aantal keren per jaar bij onze
bijzondere klanten op bezoek. Gewoon om te zien hoe
het gaat en of ze misschien op bepaalde gebieden
ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning bieden
we niet zelf, maar laten we over aan organisaties die
daarin zijn gespecialiseerd. In schuldhulpverlening of
re-integratie bijvoorbeeld.
Prestaties 2014:
11.	We bieden urgenten binnen 6 maanden een woning;
12.	We houden een brede intake bij elke urgente
en herhuisvester;
13.	We zijn hofleverancier van wooneenheden voor
bijzondere klanten; met meer dan 600
wooneenheden bewoond door bijzondere klanten;
14.	We zetten 30 woningen in voor DOOR!
en 8 voor statushouders;
15.	We leggen minimaal 350 huisbezoeken af bij
bijzondere klanten;
16.	We starten met de realisatie van het
project Skaeve Huse.
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interventies en
leefbaarheid
Trudo heeft bij de fusie in 1994 vooral veel bezit
gekregen in de oude buurten van Eindhoven.
In Woensel-West, de Kruidenbuurt, Bennekel,
Lakerlopen, Doornakkers en Genderdal. Buurten waar
de leefbaarheid van oudsher nogal te wensen overliet.
Gelukkig gaat het er inmiddels een stuk beter, maar
leefbaarheid blijft hier onze aandacht vragen.
We maken ons op twee manieren sterk voor de
leefbaarheid in onze wijken.
•	via interventies in de stedelijke vernieuwingsbuurten.
•	via activiteiten in het kader van leefbaarheid.
Interventies
Interventies zijn planmatig aangepakte maatregelen
die een ingrijpende verandering teweeg moeten
brengen in een wijk of buurt. Dat vraagt vaak een lange
adem. Bij het formuleren van interventies voor de
stedelijke vernieuwingsbuurten werken we altijd
samen met de buurt. Om de interventies te realiseren
17

investeren we veel geld, energie en tijd (dus ook
capaciteit) in de vier domeinen die de leefbaarheid
bepalen: voorzieningen, fysieke omgeving, sociale
omgeving en veiligheid.
Prestaties 2014:
17.	We formuleren een nieuwe ontwikkelstrategie
voor de Kruidenbuurt;
18.	We zorgen ervoor dat de braakliggende terreinen
in de Kruidenbuurt gebruikt kunnen worden;
19.	We faciliteren het slaan van bruggen en het
leggen van verbindingen tussen bewoners in
de Kruidenbuurt;
20.	We vergroten kansen van kinderen in de Kruidenbuurt;
21.	We zetten nieuwe bewoners van Woensel-West in
om talenten van kinderen te versterken;
22.	We starten een community voor nieuwe
bewoners in Woensel-West;
23.	We proberen huurders met problemen
in Woensel-West binnenboord te houden;
24.	We zorgen voor borging van de hulpverlening aan
huurders in Woensel-West met problemen,
door WIJEindhoven;
25.	We ronden de oplevering van VoltaGalvani
in Woensel-West af;
26.	We slopen Plan Celsius fase 1 in Woensel-West;
18

27.	We ronden de herhuisvestingsgesprekken
van Plan Celsius fase 2 af;
28.	We maken een stedenbouwkundig plan
voor Plan Celsius;
29.	We maken een plan voor de herinrichting van
de openbare ruimte van de Edisonstraat;
30.	We zorgen voor de inhoudelijke invulling van de
commerciële ruimte in Woensel-West;
31.	We richten de plint van het Gezellenhuis
in Woensel-West opnieuw in;
32.	We starten met de uitvoering van het hoekenplan
voor de Edisonstraat;
33.	We gaan door met Slimmer Kopen® (en een
gedeelte marktconforme koop) in de Bennekel;
34.	We ontwikkelen een wijkrestaurant en
buurtinfowinkel aan het Willaertplein;
35.	We starten met een vraag-en-aanbod loket
voor dagelijkse klussen voor en door bewoners
in de Bennekel;
36.	We gaan door met Slimmer Kopen® in Doornakkers;
37.	We continueren de tijdelijke invulling aan de
Quinten Matsijslaan (speelterrein);
38.	We transformeren het complex aan de
Rustenburgstraat bij mutatie;
39.	We ontwikkelen een nieuw perspectief voor
deelgebied B in Lakerlopen;
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40. We gaan door met Slimmer Kopen® in Lakerlopen;
41. We gaan door met Slimmer Kopen® in Genderdal;
42.	We stimuleren zelfbeheer, gekoppeld aan de VVE,
met betrekking tot groenonderhoud bij de
complexen aan de Schubertlaan en de Gounodlaan.
Leefbaarheid
Als je de leefbaarheid in een buurt wilt verbeteren,
moet je bewoners(organisaties) zelf de verantwoordelijkheid en ruimte geven. Daarom geven we bewoners
maximale invloed op de besteding van het leefbaarheidsbudget, door het beschikbaar te stellen aan het
Klantenplatform. In 2014 verdubbelen we dit budget
van € 90.000 naar € 180.000.
Het leefbaarheidsbudget is allereerst bedoeld voor
het leefbaarheidsfonds. Dit fonds biedt financiële
ondersteuning aan activiteiten voor en door bewoners,
op wijk-, buurt- of complexniveau. Het leefbaarheidsfonds wordt beheerd door het Klantenplatform.
Klanten bepalen dus zelf welk verzoek wel of niet wordt
gehonoreerd. Initiatieven die in aanmerking komen voor
een bijdrage, moeten passen binnen een van de vier
domeinen van leefbaarheid: voorzieningen, fysieke
omgeving, sociale omgeving en veiligheid. Hierbij
stellen we wel de voorwaarde dat minimaal 50% van het
20

budget gaat naar initiatieven binnen het sociale domein
(het slaan van bruggen en het leggen van verbindingen
tussen bewoners).
In de tweede plaats is het leefbaarheidsbudget bedoeld
voor de opdrachtgeversrol die we het Klantenplatform
willen geven voor het schoon, heel en veilig houden van
de stedelijke vernieuwingsbuurten. Dat betekent vooral
dat niet langer Trudo, maar het Klantenplatform
opdrachtgever wordt van de buurtconciërges van Ergon.
Prestaties 2014:
43.	We trekken € 180.000 uit voor leefbaarheid.
Dit budget wordt beheerd door het Klantenplatform;
44.	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.
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slimmer
investeren
Slimmer investeren kent twee aspecten. Het heeft een
harde kant, waarbij het gaat om investeren in stenen.
Maar het heeft ook een zachte kant, waarbij het meer
gaat om het leggen van verbinding tussen groepen, het
investeren in relaties en netwerken.
Voor wat betreft het investeren in stenen hebben
we jarenlang het voornemen gehad om jaarlijks zo’n
400 nieuwe woningen te bouwen. Als gevolg van de
heffingen van de overheid hebben we dat drastisch
moeten heroverwegen. Dat heeft geleid tot een nieuwe
investeringsstrategie. Om ook op lange termijn de
exploitatie gezond te houden, wil Trudo de komende
jaren haar vreemd vermogen fors reduceren. We zullen
de opbrengsten uit de verkoop van huurwoningen en
uit het positieve resultaat uit de normale exploitatie,
de komende jaren vooral gebruiken om leningen af te
lossen. Hierdoor bereiken we een forse besparing op
rentelasten.
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Verkoopopbrengsten die we niet nodig hebben om af
te lossen, zullen we vooralsnog sparen. De nieuwe
investeringsstrategie houdt in dat we pas gaan investeren in nieuwe huurwoningen, wanneer we voldoende
gespaard hebben. Met de realisatie van nieuwe Slimmer
Kopen® woningen kunnen we de komende jaren wel in
volle vaart door, omdat het beslag op liquide middelen
daarbij veel lager ligt dan bij nieuwe huurwoningen.
Verder zullen we in de komende jaren meer en meer
toewerken naar vormen van ontwikkeling met de klant
als co-investeerder en co-producent.
Ook op gebiedsniveau moeten we slim investeren.
Op Strijp-S beperken we ons de komende jaren in
fysieke zin tot de herontwikkeling van het Veem.
Daarmee is de herontwikkeling van al het industrieel
erfgoed in de Driehoek gereed en hebben we op
Strijp-S een boeiende mix aan functies; net ff anders.
In de komende periode proberen we samen met
klanten en ondernemers op Strijp-S het aanbod aan
activiteiten te verbreden en te verdiepen. Daardoor
zal het bezoekersaantal flink stijgen. Het Klokgebouw
heeft nu, inclusief buitenactiviteiten, circa 650.000
bezoekers. Strijp-S in zijn geheel zo’n 1,3 miljoen.
Dat moet binnen enkele jaren verdubbeld zijn. Strijp-S
moet the place to be worden, ook internationaal.
23

Daarna gaan we weer bouwen. We verwachten dat
er dan een betere verhouding is ontstaan tussen de
kosten daarvan en de waarde van het vastgoed.
Concrete initiatieven voor 2014 zijn Plug-in-City (zie
www.plugincity.nl) en het leggen van verbindingen
tussen groepen mensen die belangrijk zijn voor de
economische ontwikkeling van de stad. Verbindingen
tussen de ‘nerds’ enerzijds en de ‘bohemians’, de
creatieven, anderzijds. Het programma van Pakhuis de
Zwijger in Amsterdam is daarvan een voorbeeld
(www.dezwijger.nl).
Prestaties 2014:
45. We lossen € 27 miljoen vreemd vermogen af;
46.	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;
47.	We werken een nieuwe slimme ontwikkelvariant uit
waarbij de klant co-investeerder en co-producent is;
48.	Fase 1 van de herontwikkeling van het Veem is
gedurende 2014 in uitvoering;
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49.	We faciliteren tijdelijkheid op Strijp-S met
Plug-in-City;
50.	We organiseren een programma met maandelijks
minimaal één activiteit om ontmoeting tussen
‘nerds’ en ‘bohemians’ tot stand te brengen.
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sociale
stijging
Trudo ondersteunt haar klanten bij hun inspanningen
om te stijgen op de maatschappelijke ladder. Dat doen
we niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op
dat van talentontwikkeling en leren & werken. Die
keuze om ons te richten op het faciliteren van sociale
stijging komt, net als de keuze voor de eerdergenoemde woonondersteuning, voort uit de debatten met
stakeholders over onze visie De Publieke Zaak in 2005.
Onze stakeholders spoorden ons toen aan om niet de
rol van vastgoedbedrijf te vervullen, maar om te kiezen
voor de rol die corporaties van oorsprong hadden: het
mogelijk maken van emancipatie. Men gaf aan dat we
de mens centraal moesten stellen en niet het vastgoed.
Talentontwikkeling
Dat hebben we gedaan, we hebben de mens centraal
gezet. Vooral door ons te richten op talentontwikkeling.
Met name in de stedelijke vernieuwingsbuurten, in het
bijzonder Woensel-West en de Kruidenbuurt. Binnen
deze buurten focussen we vooral op kinderen.
26

Met initiatieven als de Weekendschool en talloze
activiteiten voor kinderen in Woensel-West en de
Kruidenbuurt ondersteunen we kinderen, die veelal
opgroeien in een achterstandsituatie, bij het ontwikkelen van hun talenten. Van problemen naar kansen.
Sinds een aantal jaren wijzen we vrijkomende woningen
in Woensel-West uitsluitend toe aan (jonge) mensen
die een maatschappelijke bijdrage in de buurt willen
leveren. Zij ondersteunen en organiseren een groot
aantal activiteiten voor kinderen en jongeren. Streetdance voor kinderen van 6 tot 12 jaar bijvoorbeeld.
Woordenschat voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Uit onderzoek blijkt dat programma’s voor kinderen in
achterstandsituaties meer effect hebben, als ook hun
omgeving bij dat programma wordt betrokken.
Ouders, broertjes en zusjes, de school. En óók blijkt
dat kansen van kinderen toenemen, naarmate die
programma’s langer duren en ze er van peuter tot
jongere aan kunnen deelnemen. Daarom zijn we in
2013 in Woensel-West gestart met een pilotprogramma
Woensel-West Kids. Aan dat programma neemt een
aantal kinderen uit groep 7 én hun omgeving deel,
gedurende enkele jaren. Deze pilot zal in 2014 worden
uitgebreid. De groepen zullen meerdere jaren gedurende
27

de hele week een buitenschools programma volgen om
de schoolprestaties te verbeteren. Individueel, met
activiteiten die al lopen, en één keer per week als groep.
Onze inspanningen voor kinderen in Woensel-West
hebben effect. Afgelopen jaar behaalde basisschool
‘t Palet in Woensel-West de hoogste Citoscore van
Brabant. Mede dankzij de vele activiteiten van de
nieuwe bewoners, aldus basisschooldirecteur Yvonne
van Mierlo (zie: www.trudo.nl/actueel/Pale-in-Woensel-West-Beste-Brabantse-Basisschool).
In 2009 hebben we de Trudo Weekendschool in het leven
geroepen. Een bijzondere ‘school’ voor gemotiveerde
kinderen en jongeren met heel verschillende achtergronden. Elke zondag laten enthousiaste professionals
uit de praktijk hen kennismaken met beroepen en
vakgebieden waarmee ze van huis uit niet zo gauw in
aanraking zullen komen. De Weekendschool bleek van
meet af aan een enorm succes. Leerlingen, ouders,
gastdocenten en vrijwilligers, leerkrachten op de
basisschool …iedereen is enthousiast. De Weekendschool groeide hard en heeft inmiddels drie leerjaren
en zo’n 60 leerlingen. De school wordt mede mogelijk
gemaakt door de inzet en betrokkenheid van ruim 100
gastdocenten, 30 vrijwilligers en tientallen sponsoren.
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Daar zijn we enorm blij mee en trots op. Komend jaar
viert de Trudo Weekendschool haar eerste lustrum en
zullen we het initiatief nemen tot een Summerschool.
Een heleboel activiteiten dus in het kader van talentontwikkeling. Met relatief weinig middelen, maar met
heel veel inzet vanuit ons netwerk, blijken we heel veel
kinderen in hun ontwikkeling te kunnen ondersteunen.
Prestaties 2014:
51.	We organiseren wekelijks 30 activiteiten gericht
op 250 kids in Woensel West;
52.	We faciliteren activiteiten voor kids in de
Kruidenbuurt;
53.	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;
54.	De Cito-score van basisschool ‘t Palet behoort
wederom tot de hoogste van Brabant;
55.	We draaien de Weekendschool met 3 leerjaren
en circa 60 kinderen;
56.	We betrekken in toenemende mate familie
en oud-leerlingen bij het programma van de
Weekendschool;
57.	We nemen het initiatief tot een Summerschool.
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Leren & werken
We richten ons niet alleen op talentontwikkeling, maar
ook op leren & werken. Duidelijk is immers dat het
opknappen of het slopen en vervangen van woningen
de achterstandssituatie van bewoners niet verbetert.
Er is meer nodig om mensen te laten stijgen op de
maatschappelijke ladder. Vooral als er sprake is van
een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
We willen een hele reeks activiteiten ontwikkelen,
waarmee bijzondere klanten, langdurig werklozen en
opgroeiende jeugd werkervaring kunnen opdoen.
Uit de enthousiaste en inspirerende verhalen in ons
boekje ‘Onderweg’ blijkt dat dat inderdaad werkt.
Binnen Stichting Robin Hood draaien inmiddels al
enkele jaren activiteiten in de horeca. Met veel
succes. Huidige projecten van Robin Hood zijn de
wijkrestaurants in de Kruidenbuurt en Woensel-West,
cateraar Reizende Spijzen en stadsrestaurant Caffee
Allee op Strijp-S. Daar zal nog een wijkrestaurant in
de Bennekel aan worden toegevoegd.
In 2014 starten we met activiteiten rond tuin- en
groenonderhoud, met onder andere een moestuin.
Verder hebben we plannen voor een derde cluster voor
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opgroeiende jeugd. Voor dat laatste gaan we de mogelijkheden in 2014 verkennen. Daarnaast schakelen we
ons netwerk in bij het creëren van mogelijkheden om
mensen leerwerkervaring te laten opdoen.
Voor een aantal van onze klanten, met name bijzondere
klanten, is het erg lastig om op de arbeidsmarkt aan de
slag te gaan. Voor hen creëren we plekken waar ze een
zinnige dagbesteding kunnen hebben. Wat dat betreft
zijn we zeer gecharmeerd van het systeem van de
Jobkarte in Zurich. Samen met de gemeente zullen we
onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om daar
een Eindhovense variant van in het leven te roepen.
Prestaties 2014:
58. We creëren 80 à 100 leerwerkplekken;
59.	Van die leerwerkplekken worden er ruim
40 gerealiseerd door onze leveranciers;
60.	We starten met een cluster activiteiten op het
gebied van tuin- en groenonderhoud, onder andere
met een moestuin;
61.	We onderzoeken de mogelijkheden van een nieuw
cluster van activiteiten voor opgroeiende jeugd;
62.	We onderzoeken samen met de gemeente de
mogelijkheden van een Eindhovense variant van
de Jobkarte in Zurich.
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trudo
financieel

Uitgangspunten
Door verhuurders- en saneringsheffingen, oplopend
tot een bedrag van circa € 5 miljoen per jaar, was Trudo
genoodzaakt zijn financiële huishouding drastisch te
wijzigen. Dat hebben we in 2013 gedaan via de volgende strategische financiële keuzen:
•	de verhuurders- en saneringsheffingen worden niet
betaald uit de opbrengst van de verkoop van het
vastgoed, maar moeten voor 100% uit de reguliere
huurexploitatie worden bekostigd;
•	bij de huurexploitatie wordt voor de lange termijn
uitgegaan van een inflatievolgend huurbeleid;
•	een afslanking van het werkapparaat moet op
korte termijn circa € 2,5 miljoen besparen;
•	de beoogde investeringen in het verduurzamen van
de voorraad worden getemporiseerd;
• op het onderhoud wordt NIET bezuinigd;
•	de organisatiekosten worden kritisch tegen het
licht gehouden (geen kaasschaafmethode);
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•	extra aflossingen van vreemd vermogen, met het
doel de rentelasten drastisch te beperken;
•	en in het verlengde daarvan een drastische
sanering van de ontwikkelingsportefeuille.
Besparing
Onze corporatie heeft het opvangen van het jaarlijks af
te dragen bedrag aan heffingen van circa € 5 miljoen
dus vooral gezocht in reorganisatie en in het terugbrengen van rentelasten. In 2013 hebben we hiertoe
al een eerste slag gemaakt. De in 2013 doorgevoerde
reorganisatie levert een jaarlijkse besparing op van
circa € 2,5 miljoen. Door deze besparing en een aantal
aanvullende maatregelen hebben we de netto
bedrijfslasten kunnen terugbrengen naar een bedrag
van € 992 per eenheid5.
Ook in de Holding hebben we in 2013 forse veranderingen
doorgevoerd. Om te beginnen is de holdingstructuur fors
vereenvoudigd (zie bijlage 3). Daarnaast hebben
we in 2013 in de Holding al het vreemde vermogen, circa
€ 35 miljoen, afgelost. Hiermee wordt jaarlijks circa € 2
miljoen bespaard aan rentelasten. In de Holding zit nu
uitsluitend nog eigen vermogen. We verwachten voor
zowel de korte als de lange termijn in de Holding een
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5

Inclusief Slimmer Kopen®-woningen.

positieve cashflow. We gebruiken deze om in de periode
2014-2016 circa € 5 miljoen van de leningen af te lossen
die de Holding bij de toegelaten instelling heeft.
Met de aanvullende maatregelen zullen we, naast de
besparing van € 2 miljoen aan rente in de Holding, in de
toegelaten instelling vanaf 2016 aanvullend € 1 miljoen in
2016 en € 1,5 miljoen in 2018 aan rentelasten besparen.
Meerjarig perspectief
Bovenstaande strategische keuzen hebben geleid tot
het volgende perspectief voor de periode 2014-2016.

€ 36 mln

€ 50 mln

€ 99 mln

huur

€ 63 mln

exploitatie
kosten

- € 14 mln (b)
+ € 4 mln (o)

aflossing
& rente

€ 14 mln

€ 28 mln

€ 42 mln

investeringen verkoop
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We verwachten dat de jaarlijkse huurinkomsten in de
periode 2014-2016 redelijk stabiel blijven. In totaal
zullen de huurinkomsten in die drie jaren circa € 99
miljoen bedragen.
De exploitatiekosten zijn fors omlaag gebracht en
bedragen in de periode 2014-2016 naar verwachting
circa € 63 miljoen.
De verkoop van huurwoningen blijft in de periode
2014-2016 naar verwachting vrij stabiel. We denken
daarmee in die periode in totaal circa € 42 miljoen aan
inkomsten te genereren.
Het investeringsprogramma is zeer fors teruggebracht
tot een bedrag van circa € 28 miljoen voor de periode
2014-2016.
Het verschil tussen huurinkomsten en exploitatiekosten (circa € 36 miljoen) en het verschil tussen verkoop
en investeringen (circa € 14 miljoen) gebruiken we om
circa € 50 miljoen aan vreemd vermogen af te lossen.
Hierdoor kunnen we fors besparen op rentelasten.
De betaalde rente in de periode 2014-2016 zal ongeveer € 14 miljoen bedragen, de ontvangen rente circa
€ 4 miljoen.
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De verwachting is dat Trudo in 2014 uitkomt op een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (inclusief rente)
van € 8.406.000 positief. Voor onze begroting voor 2014
verwijzen we naar bijlage 2.
Minimale risico’s
De financiële risico’s bij onze corporatie zijn minimaal.
We hebben geen onverkochte nieuwe koopwoningen.
Onze grondposities voor toekomstige projecten staan
voor € 0 op de balans. We hebben geen derivaten.
Binnen de toegelaten instellingen heeft Trudo nooit
derivaten gehad, de vier derivaten binnen de Holding
zijn in 2013 beëindigd. De buffer die Trudo heeft aan
verstrekte kortingen in het kader Slimmer Kopen® (een
bedrag van circa € 140 miljoen) is niet meegenomen
op de balans. Ten slotte heeft Trudo een voorziening
(onrendabele top) van € 74.234.000 en een bestemmingsreserve van € 45.335.000.
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0,8%
62,8%
€ 165.922

Huurachterstand (2012)

Aandeel eengezinswoningen (2012)

WOZ-waarde per huurwoning (2012)

€ 20.468
€ 752

verhuureenheid (2012)

Rentelasten per verhuureenheid (2012)

Waarde leningen per

148

woningwaardering (2012)

Gemiddeld aantal punten

huurtoeslaggrens (2012)

1,9%

30,1%

Aandeel goedkope woningen (2012)

Aandeel woningen boven

€ 416

Benchmark (landelijke gemiddelde)

€ 1.513

€ 34.298

€ 156.772

42,4%

1,3%

140

3,2 %

19,3%

€ 447

			

43,2%

op de balans)

(excl. VOV op de balans)

25,6%

Gemiddelde huur (2012)

Solvabiliteit (2014)
(incl. VOV 7

Trudo

bijlage 1: kengetallen6
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derivaten.

Trudo heeft geen

0,2

4,19%

12,1

15,4

Grondposities (2014)

8

7

Inclusief Slimmer Kopen®-woningen

VOV = verkoop onder voorwaarden = Slimmer Kopen®

beschikbaar zijn gesteld door het CFV.

de benchmark cijfers per 31-12-2012 gebruikt zoals die in november 2013

Tenzij anders aangegeven worden in verband met vergelijkbaarheid met

€ 992

Beheerlasten per eenheid8 (2014)

6

46,7

€ 140 miljoen.

balans. Gaat om circa

Niet meegenomen op de

voor € 0 op de balans.

Aantal fte’s (2014)

Verstrekte korting Slimmer Kopen®

€ 74.234.000
Grondposities voor toe-

Voorziening (onrendabele top) (2012)
komstige projecten staan

€ 45.335.000

Bestemmingsreserve (2012)

		

Risico-inschatting CFV (2012)

		

Derivaten

0,1

(2014)

3,66%

Rentepercentage (2012)

Loan to value (2012)
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-5.446
-3.268
-9.317

Lasten onderhoud

Overige lasten werkapparaat

Bedrijfslasten ivm exploitatie woningen

-21.450

-3.419

Salarissen en sociale lasten

Bedrijfslasten

33.018

Bedrijfsopbrengsten

213

1.793

Vergoedingen

Overige bedrijfsopbrengsten

-489
31.012

Netto huren

31.501

Huurderving

Huren

(Bedragen x € 1000,-)

bijlage 2: begroting 2014
stichting trudo
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-1.652
6.754
-515
353

Verkoopresultaat

resultaat inclusief verkoop

Overige waardeverandering materiële vaste activa

Resultaat deelneming

6.592

8.406

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, inclusief rente

JAARRESULTAAT

1.844
-5.006

Betaalde rente

11.568

Ontvangen rente

exploitatieresultaat, exclusief rente
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VB&T
Allianties
bv 3

50%

100%
trudo
monumenten bv 2

100%
trudo
lichttoren bv1

trudo
holding bv

100%

stichting
trudo

bijlage 3: holdingstructuur
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van trudo holding bv)

venture is opgericht (géén onderdeel

strategische partner, waarmee joint

joint venture van trudo holding bv

100% deelneming van trudo

VB&T Allianties BV. Onder deze 50% dochter zijn verkoop en

3

VVE Beheer ondergebracht.

Trudo Monumenten BV bevat uitsluitend het Klokgebouw.

2

van het hotel en de fitnessruimte.

de eerste verdieping van De Lichttoren, met uitzondering

1 

Trudo Lichttoren BV bevat uitsluitend de begane grond en

VB&T Groep bv
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