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Een nieuw jaar!

in fVolg ons:

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud als u dit 
leest. Toch wil ik u via deze weg graag alsnog alle 
goeds toewensen voor 2019! Naast alle goeds wens  
ik u vooral een mooi woonjaar toe. Het woongenot van 
onze klanten vinden wij bij Trivire erg belangrijk en 
daarom gaan wij er ook in 2019 weer alles aan doen 
om hier een waardevolle bijdrage aan te leveren. 
 
Wat gaat 2019 brengen?  
Ook in 2019 staat er weer genoeg op de agenda voor 
onze organisatie. Onze omgeving vraagt namelijk steeds 
vaker steeds meer van ons. Ik noem bijvoorbeeld het 
meer en langer thuis blijven wonen van kwetsbare men-
sen in onze wijken en buurten. De druk op onze wijken 
en buurten neemt hierdoor toe. Daarnaast zien we dat, 
niet alleen vanwege deze ontwikkeling, maar ook in de 
breedte de vraag naar sociale huurwoningen toeneemt. 
De noodzaak om in te blijven zetten op betaalbaarheid 
en beschikbaarheid is onverminderd groot. En laten we 
ook de aandacht die we als woningcorporaties moeten  

geven aan de energietransitie niet vergeten. De corpo- 
raties worden namelijk door velen gezien als startmotor 
van een duurzamere woningvoorraad. Uitdagingen  
genoeg dus. En hoewel we graag al de uitdagingen  
tegelijk zouden willen aanpakken, beseffen we ons ook 
dat dit niet realistisch is. We moeten keuzes maken: wat 
kunnen we wel en wat kunnen we niet nu doen? En is 
onze organisatie klaar voor deze uitdagingen? We moe-
ten onze ambities dus aan laten sluiten op het vermogen 
van de organisatie om ze waar te kunnen maken.  
 
Samen  
Eén ding is zeker: we kunnen en willen deze uitdagingen 
niet alleen aangaan. Samen met onze klanten en samen-
werkingspartners willen we onze schouders zetten onder 
de uitdagingen die er nu zijn en in de toekomst nog gaan 
komen. Want wij geloven dat we met elkaar dan van 
2019 een mooi woonjaar kunnen maken!  
 
Tinka van Rood, bestuurder Trivire 
 



Eén van de kernopgaven van Trivire is het huisvesten 
van de bijzondere doelgroepen. Maar wie zijn die  
bijzondere doelgroepen nu eigenlijk? Met wie werkt 
Trivire samen om deze doelgroepen te huisvesten? 
En wat doen Trivire en haar samenwerkingspartners 
nu precies voor deze bewoners? In 2018 hebben we  
u een inkijkje gegeven in verschillende locaties waar 
de bijzondere doelgroepen wonen. Trivire heeft deze 
woonlocaties gebouwd, maar binnen de muren van 
deze locaties zijn het steeds andere organisaties die 
samen met de bijzondere doelgroep het wonen 
vormgeven. 
 
Voor het laatste interview van 2018 zijn we op bezoek 
geweest bij stichting Zo Mooi Anders, een woonlocatie 
voor mensen met een beperking aan de Stierstraat 49 te 
Dordrecht. Zo Mooi Anders bestond 1 november 2018 
tien jaar, dus dat was voor ons extra reden om deze bij-
zondere organisatie in het zonnetje te zetten. We spraken 
met oprichtster en voorzitter Wil de Vos over wat werken 
en wonen in Zo Mooi Anders inhoudt. We stelden haar 
een aantal vragen. 
 
Kunt u vertellen waar we nu zijn? 
We zijn nu bij stichting Zo Mooi Anders, een particulier 
woonhuis voor mensen met een beperking. Dit woonhuis 
bestaat uit 8 studio’s en is opgezet door de ouders van 
de mensen die hier nu wonen. Ik ben hier de initiatief-
neemster voor geweest, omdat ik zag dat mijn eigen 
zoon binnen de reeds bestaande instanties niet de zorg 
zou krijgen die hij nodig had en ik bij hem vond passen. 
Ik wilde dus een thuis voor hem creëren waar de zorg  
en het wonen wel goed en conform mijn eigen visie  
geregeld waren. Ik ben mensen die ik kende vanuit mijn 
achtergrond binnen de onderwijs- en zorgsector bij  
elkaar gaan zoeken die ook een beter thuis voor hun  
kinderen wilden en heb samen met hen de stichting  
Zo Mooi Anders opgericht. 
 
Vervolgens zijn we met onze plannen langs gegaan bij 
verschillende woningcorporaties met de vraag of zij de 
woonlocatie fysiek voor ons wilden realiseren. Interstede, 
één van de corporaties waar Trivire uit is ontstaan na een 
fusie, heeft hier destijds enthousiast op gereageerd en 
de opdracht aangenomen. Leuk om te vertellen is dat 
Progrez, de andere voorganger van Trivire, het project in 
opdracht van Interstede heeft gebouwd. Dit deed Inter-
stede namelijk niet zelf, dus Zo Mooi Anders is eigenlijk 
een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen beide 
organisaties, die uiteindelijk heeft geleid tot de fusie en 
dus het huidige Trivire. 
 
Zo Mooi Anders bestaat dit jaar (2018) 10 jaar.  
Kunt u iets over deze periode vertellen? 
Toen Interstede in 2003 aangaf onze plannen werkelijk-  
 

heid te willen laten worden, waren we er nog niet. We  
hebben veel met elkaar overlegd over hoe de woon- 
locatie eruit moest komen te zien, we moesten allerlei 
vergunningaanvragen en juridische procedures bij de  
gemeente afwachten en de daadwerkelijke bouw nam 
ook de nodige tijd in beslag. In 2008 was het dan zover: 
het huis was af en acht bewoners namen hun intrek aan 
de Stierstraat 49 te Dordrecht. Daarmee was Zo Mooi 
Anders een feit en dat is dus alweer 10 jaar geleden. En 
dat hebben we samen gevierd met een bijzondere dag in 
de Efteling en een leuk diner waar ook alle ouders bij 
waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast Zo Mooi Anders heeft u ook Zo Mooi  
Samenwerken opgericht. Kunt u hier ook iets over 
vertellen? 
Zo Mooi Samenwerken heb ik opgericht in 2013. Dit is 
een dagbesteding voor 15 mensen met een beperking. 
Deze dagbesteding heb ik ook weer opgezet, omdat  
mijn eigen zoon bij de bestaande dagbesteding niet  
voldoende werd uitgedaagd en niet tot zijn recht kwam. 
Ik heb hier echt een andere visie op en dus ben ik een 
eigen dagbesteding begonnen. Trivire heeft voor mij voor 
een passende locatie gezorgd in Stadspolders en die 
huur ik nu alweer vijf jaar. 
 
De dagbesteding bestaat uit een aantal verschillende  
activiteiten. Zo hebben we een winkeltje in de Dordtse 
binnenstad (ook van Trivire), verzorgen we catering bij 
bedrijven en hebben we een inpakservice. 
 
Kunt u nog iets meer over uzelf vertellen? 
Ik ben in de eerste plaats de moeder van Pascal, die mijn 
grote motivatie is geweest, en nog steeds is, om de Zo 
Mooi projecten vorm te geven. Ik heb voordat ik Pascal 
kreeg in de horeca gewerkt en ben daarna actief ge-
weest in de onderwijs- en zorgsector. Met name vanuit  
  

10 jaar Zo Mooi Anders!



die ervaring heb ik een hele duidelijke visie ontwikkeld 
op de invulling van zorg en welzijn voor mensen met een 
beperking. En binnen de projecten van Zo Mooi krijg ik 
dagelijks weer bevestigd dat mijn visie klopt. Ik zie men-
sen die blij en gelukkig in het leven staan en daar doe ik 
het allemaal voor. 
 
Mijn rol binnen Zo Mooi Anders is dat ik voorzitter ben 
van de stichting. Ik zorg onder andere voor dat de in-
komsten van de stichting, bestaande uit budgetten die 
de bewoners ontvangen vanuit hun persoonsgebonden 
budget (PGB) en uitgaven met elkaar in balans zijn. Daar-
naast stuur ik het team aan dat de zorg verleent op de 
woonlocatie. Ik neem het verzorgend personeel dus aan 
en bewaak de kwaliteit die geleverd wordt. Van Zo Mooi 
Samenwerken ben ik de eigenaar. Dat run ikzelf, maar 
wordt ondersteund door mijn oudste zoon.   
 
Kunt u iets meer vertellen over de visie die u heeft en 
waarom die zo verschilt van andere instanties? 
Zoals ik al aangaf vind ik het belangrijk dat de mensen 
die bij ons wonen en/of werken worden uitgedaagd in 
hun kunnen, de aandacht krijgen die ze verdienen en 
mogen zijn wie ze zijn. Bij alles wat we doen gaan we  
uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. 
Daarnaast vind ik het belangrijk dat het geld dat beschik-
baar wordt gesteld voor deze mensen zoveel mogelijk 
ten gunste komt van henzelf. Daar hoort voor mij een  
organisatie bij met weinig hiërarchische lagen en daarin 
verschilt Zo Mooi in mijn ogen echt ten opzichte van de 
andere zorginstanties. En daardoor kunnen wij meer 
doen met minder geld. 
 
Kunt u iets vertellen over de mensen die hier wonen 
en op de dagbesteding werken? 
Er wonen hier acht mensen met een verstandelijke  
beperking. Sommige van hen hebben ook nog andere 
beperkingen, in de vorm van bijvoorbeeld allergieën, 
stoornissen of een lichamelijke beperking. Wat ik in ieder 
geval zeker weet is dat ze het allemaal superfijn vinden 
om bij Zo Mooi te wonen en/of werken. Dit merk je aan 
hun blijheid en enthousiasme. 
Alle bewoners van Zo Mooi Anders zijn overdag naar 
dagbesteding of aan het werk. En natuurlijk zijn ze ook 
wel eens een dagje vrij. Dan zijn ze lekker thuis, in hun 
eigen studio of in de gezamenlijke ruimte waar ze TV 
kunnen kijken of spelletjes doen. Of ze gaan op bezoek 
bij familie of vrienden. En wanneer ze ’s avonds thuis 
zijn, wordt er altijd gezamenlijk gegeten. Iedereen heeft 
daarbij ook een taakje. Dit kan koken zijn, maar de tafel 
dekken of afruimen of de vaatwasser inruimen horen 
daar ook bij. Iedereen draagt dus zijn of haar steentje bij. 
 
Waarom is het belangrijk dat deze organisatie er is? 
Iedereen heeft recht op een zinvol bestaan en dus ook 
op zinvol wonen. De manier waarop wij dat aanbieden bij 
Zo Mooi Anders sluit heel dicht aan op ‘nog thuis wonen’ 
maar dan met de zorg en aandacht die past bij de be-
hoeften van de bewoners. Het is natuurlijk nooit het-
zelfde, maar er is hier wel 24 uur per dag zorg aanwezig. 

Deze kunnen de bewoners vanuit hun studio inschakelen 
door op een speciale knop te drukken. Dit is vooral be-
doeld als een bewoner ’s nachts hulp nodig heeft. Over-
dag kunnen ze er natuurlijk altijd gewoon om vragen. 
 
Hoe is de verbinding met de buurt waarin Zo Mooi 
Anders gevestigd is? 
Die is prima. Zo hebben we pas ‘The Voice: Zo Mooi  
Anders’ georganiseerd. Hierbij zijn veel van onze directe 
buren langsgekomen om te kijken. Dat was heel leuk.  
In de afgelopen 10 jaar is het contact met onze buren 
misschien niet zoveel geweest als we eigenlijk hadden 
gewild, maar we merken dat dit nu aantrekt. Wat ons  
betreft zijn ze altijd welkom om gewoon even een kopje 
thee of koffie komen doen. En we gaan ze ook zelf wat 
vaker uitnodigen. De integratie met hen is voor ons  
namelijk heel belangrijk. En we vinden het vooral ook  
gezellig om onze buren op bezoek te hebben. 
 
Hoe ervaart u de samenwerking met Trivire? 
Die samenwerking vind ik geweldig. Jullie zijn voor mij 
meer dan een verhuurder. Als er wat is geven jullie altijd 
meteen gehoor en komen we samen tot een oplossing. 
Alleen dat is al heel fijn. Daarnaast zijn jullie ook nog een 
belangrijke afnemer van onze diensten. Zo verzorgen we 
in jullie kantine twee keer in de week de lunch, pakken 
we emmers voor jullie in die worden mee gegeven aan 
nieuwe huurders en vullen we de verhuurmappen. Jullie 
gunnen ons dat werk en dat is super. 
 
Jullie zetten je als corporatie echt in voor ‘bijzondere 
mensen’. Niet alleen door te zeggen dat jullie dit doen, 
maar jullie laten ook echt zien dat jullie er zijn voor die 
mensen die jullie het hardst nodig hebben. Ik vind jullie 
erg meedenkend. En zo hoort het volgens mij ook te zijn: 
bij alle woningcorporaties.  
 
Kunt u nog iets meer vertellen over de toekomst? 
Op dit moment wordt het project Zo Mooi Wonen  
gerealiseerd. Dit doen we samen met woningcorporatie 
Woonkracht10. Ook dit is een woonlocatie waar 12 men-
sen met een verstandelijke beperking komen te wonen. 
Zo Mooi Wonen wordt gevestigd in de oude school ‘De 
Rank’ aan de Lindelaan in Zwijndrecht. Qua opzet is het 
hetzelfde als Zo Mooi Anders. Ook dit is weer een stich-
ting, opgericht samen met de ouders van de toekom-
stige bewoners, waar ik de voorzitter van ben en ik ben 
ook op deze locatie verantwoordelijk voor de aansturing 
van het zorgteam. Naar verwachting kunnen we er in 
april 2019 intrekken. En daar kijken we enorm naar uit. 
 
Wilt u Trivire nog iets meegeven? 
Ik zou vooral willen zeggen: ga zo door! Blijf je inzetten 
voor de bijzondere doelgroep. Ze hebben jullie hard 
nodig. En ik weet dat de regels steeds verder aange-
scherpt worden en ook jullie steeds meer moeten met 
beperkte middelen. Maar blijf je altijd inzetten voor deze 
mensen en blijf het ondergesneeuwde kind boven halen. 
Dat is waardevol en volgens mij zijn jullie dan echt van 
betekenis. 



Terugkoppeling functiewissel Joanne 
Blaak en Tinka van Rood

Op donderdag 1 november 2018 was het dan zover. 
Joanne Blaak en Tinka van Rood ruilden die dag  
voor een periode van 9 dagen van functie met elkaar. 
Joanne nam het stokje als bestuurder van Trivire over 
van Tinka van Rood, die op haar beurt Joanne’s plek 
als bestuurder van het Leger Des Heils ZWN in nam. 
Een bijzondere bestuurswissel die als doel had meer 
inzicht te krijgen in elkaars organisaties, uitdagingen 
en daarmee elkaars wereld. 
 
Maar heeft de wissel hen gebracht wat ze ervan ver-
wacht hadden? En wat zijn de belangrijkste ervaringen 
die zij hebben gehad? Daarover vertellen beide bestuur-
ders jullie graag meer in hun gezamenlijke nabeschou-
wing die te zien is op www.trivire.nl. 
 

 
Hoe nu verder? 
De wissel heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Maar 
hoe nu verder? Inmiddels zijn de management teams van 
beide organisaties bij elkaar geweest om nader kennis 
met elkaar te maken en met elkaar over de inzichten  
van Tinka en Joanne te praten. Er zijn vervolgafspraken 
gemaakt over de vraagstukken en uitdagingen die  
gezamenlijk opgepakt gaan worden in 2019 en de jaren 
die volgen. Eén ding werd tijdens deze bijeenkomst wel 
duidelijk: we kunnen veel van elkaar leren en door nog 
intensiever samen te werken kunnen beide organisaties 
hun klanten in de toekomst nog beter van dienst zijn. 
Een mooie opbrengst dus! 
 

Trading Places 
De wissel is ontstaan door deelname aan het concept 
Trading Places van Buro B. Het idee is dat directeur- 
bestuurders van woningcorporaties 1 à 2 weken van 
functie wisselen met één van hun samenwerkings- 
partners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn  
van bijvoorbeeld gemeenten, bouwbedrijven, energie- 
bedrijven of zorginstellingen. Het doel is het versterken 
van wederzijdse samenwerking en het versterken van  
leiderschap van deelnemers. Zie voor meer informatie: 
www.tradingplaces.work. 
 
De wissel nog een keer beleven? 
Tijdens de functiewissel van Tinka van Rood en Joanne 
Blaak hebben we hun ervaringen steeds online gedeeld.  
 

 
Wilt u alles nog eens terug kijken en/of lezen? Bekijk dan 
de volgende websites: 
www.trivire.nl 
 www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland 
www.tradingplaces.work 
 
Nieuwe uitdaging voor Joanne Blaak 
Inmiddels heeft Joanne Blaak het Leger des Heils ZWN 
verlaten en een nieuwe uitdaging gevonden in de rol van 
wethouder in de gemeente Hoeksche Waard. Wij wensen 
haar veel succes in haar nieuwe functie. 
 
 



Trivire steekt zichzelf in een  
nieuw en duurzaam jasje

Al een lange tijd steekt Trivire veel energie in het  
fasegewijs energiezuiniger maken van haar woningen. 
Echter voldoet ons eigen jasje, ons kantoor aan de 
Callistolaan in Dordrecht, ook niet meer aan bepaalde 
eisen. Vandaar dat wij in februari 2019 starten met het 
verbouwen van ons huidige kantoor. 
 
Waarom? 
Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van  
ons kantoor zijn aanpassingen nodig. Omdat Trivire duur-
zaamheid hoog op de agenda heeft staan, combineren 
we de nodige onderhoudswerkzaamheden met aanpas-
singen om ons kantoor energiezuiniger te maken. Zo  
isoleren we de vloer en het dak, plaatsen we zonne- 
panelen en ledverlichting en het klimaatsysteem wordt 
aangepast. Met alle aanpassingen gaan we van label C 
naar label A. 
Maar ook het gehele interieur verandert, omdat we op 
een andere manier gaan werken. We willen namelijk  
flexibeler en efficiënter omgaan met onze werkplekken. 
Hierdoor hebben we minder ruimte voor onszelf nodig  
en kunnen we de rest van het pand verhuren aan andere 
organisaties. We zijn hierover met diverse partijen in  
gesprek. 
 
Klantenpanel 
Omdat we graag wilden weten wat onze klanten van de 
plannen vinden, hebben we een digitaal klantenpanel  
gehouden. Het ontwerp van de nieuwe ontvangstruimte 
werd als prettig (cijfer 7,4) ervaren. Wel is er een kant-

tekening geplaatst bij de privacy in de ontvangstruimte. 
Hier is in het definitieve ontwerp dan ook rekening mee 
gehouden. Ook gaven klanten aan belang te hechten aan 
een koffie- en theevoorziening, leestafel en kinderhoek. 
Deze onderdelen zijn ook allemaal in de ontvangstruimte 
terug te vinden. 
 
Planning 
Als alles volgens planning verloopt, starten we in februari 
2019 met de verbouwing. We doen dit in fases. Tijdens 
de verbouwing maken we gebruik van de delen van ons 
kantoor die op dat moment beschikbaar zijn en andere 
locaties. Het kantoor blijft dus wel in gebruik, maar in 
mindere mate. We blijven tijdens de verbouwing toegan-
kelijk voor onze klanten, maar proberen hen waar moge-
lijk op onze wijksteunpunten te ontvangen. 
Naar verwachting is voor de zomer van 2019 het eerste 
deel van de verbouwing klaar. De volledige verbouwing 
ronden we af in het najaar van 2019. Als het zover is,  
nodigen wij uiteraard belangstellenden uit het resultaat  
te komen bekijken. 
 
Dienstverlening 
Uiteraard doen we ons uiterste best onze klanten en be-
zoekers zo min mogelijk te belasten met de verbouwing. 
Maar net als een verbouwing thuis, hebben we te maken 
met (geluids)overlast en tijdelijke voorzieningen. Helaas 
kan dit ervoor zorgen dat de dienstverlening minder  
optimaal is dan gebruikelijk. 
 
          



Maandag 26 november 2018 heeft Aedes de Aedes-
benchmark resultaten van de 5e editie bekend  
gemaakt. De Aedes-benchmark is een meetinstrument 
waarmee de woningcorporaties hun presteren onder-
ling kunnen vergelijken op de onderdelen Huurders- 
oordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & 
verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid.  
De Aedes-benchmark geeft ons, maar ook u, inzicht  
in hoe woningcorporaties hun middelen besteden. 
 
Branchevereniging Aedes heeft dit jaar ruim 250.000 
huurders naar hun mening gevraagd. 303 woningcor- 
poraties deden aan de benchmark  mee, waaronder ook 
Trivire. Op landelijk niveau zijn de prestaties opnieuw  
verbeterd. Ook Trivire heeft een forse verbetering van de 
prestaties kunnen realiseren. De woningen van Trivire zijn 
duurzamer geworden. De huurprijsstijging is beperkt. 
Door reorganisatie en optimalisatie van de bedrijfsvoe-
ring zijn de beïnvloedbare bedrijfslasten fors gedaald. 
Zorgpunt is wel dat de tevredenheid van huurders voor 
het tweede achtereen volgende jaar is gedaald. 
 
Tevredenheid van de huurders 
Het oordeel van de vertrekkende huurders is verbeterd, 
maar de huurders die een reparatieverzoek hebben laten 
uitvoeren en de nieuwe huurders zijn iets minder positief 
over de dienstverlening van Trivire. Twee derde van de 
huurders geeft weliswaar een rapportcijfer 8 of hoger, 
toch neemt het percentage ontevreden huurders licht toe 
naar 14%.  
     
       
              Trivire Nederland 
 
Tevredenheid  
nieuwe huurders 7,2 7,5 
 
Tevredenheid  
reparatieonderhoud 7,3 7,5 
 
Tevredenheid  
vertrokken huurders 7,6 7,4 
 
 
Bedrijfslasten 
Corporaties zijn er voor het vijfde opeenvolgende jaar in 
geslaagd om de beïnvloedbare bedrijfslasten te laten 
dalen. Dit jaar met € 26,- per woning, oftewel 3,3%.  
Trivire heeft in dezelfde periode een daling van € 210,- 
gerealiseerd (20%). De totale bedrijfslasten van corpo- 
 
 

raties zijn echter met €35,- gestegen naar €1.699,- per 
woning. Dit komt door een toename van de verhuurder-
heffing (€60,- per woning). De verwachting is dat de  
bedrijfslasten de komende jaren stabiliseren. 
 
Duurzaamheid 
Woningcorporaties zijn aan het verduurzamen. Uit de 
benchmarkresultaten blijkt dat de energetische prestatie 
van corporatiewoningen (op basis van de Energie-Index) 
is verbeterd bij ruim 80% van de corporaties. De gemid-
delde Energie-Index van woningen van Trivire is dit jaar 
gedaald van 1,96 naar 1,89. De gerealiseerde daling 
komt voor 85% door maatregelen in de bestaande  
woningvoorraad (zoals warmtenetten, zonnepanelen, 
isolatie). En voor 15% door veranderingen van de voor-
raad zelf, zoals sloop, nieuwbouw en aan- en verkoop. 
Trivire is hard op weg de lange termijn ambities uit het 
energieprogramma te realiseren. 
 
Onderhoud en verbetering 
Landelijk zijn in 2017 de kosten voor onderhoud en  
woningverbetering met 16% gestegen naar €2.495,-  
per woning. De forse stijging van €349,- per woning 
wordt voornamelijk verklaard door investeringen in  
woningverbeteringen. Zo’n 40% van de investeringen  
in woningverbetering is gericht op energetische maat- 
regelen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zijn de 
kosten voor onderhoud en woningverbetering bij Trivire 
met ongeveer 5% gedaald naar €1978,- per woning.   
De dagelijkse onderhoudslasten (mutatie en reparatie) 
zijn gestegen. De planmatige kosten en investeringen 
daalden ten opzichte van het voorgaande jaar. De  
komende jaren gaan deze toenemen door de geplande 
investeringen in het energieprogramma. 
 
 
      Trivire 2016 Trivire 2017 
 
Reparatiekosten  
euro per woning 303 309 
 
Mutatiekosten  
euro per woning 307 356 
 
Planmatig kosten  
euro per woning 819 778 
 
Investeringen   
woningverbetering  
euro per woning 644 535 
 
 
 

Scores Aedes Benchmark 2018 bekend



Beschikbaarheid en betaalbaarheid 
Uit de benchmark blijkt dat het landelijk aantal huur- 
woningen tot de hoge huurklasse (-0,9%) en de libera- 
lisatiegrens (-2,6%) zijn gedaald. Daarnaast blijkt dat 
corporaties de huren het afgelopen jaar beperkt hebben 
laten stijgen met gemiddeld 0,9%. De stijging van Trivire 
is beperkt gebleven tot 1,2%. In deze stijging zitten niet 
alleen huurverhogingen aan zittende huurders maar ook

Merwedehuusjes zijn een feit! 

 
Vrijdag 7 december 2018 vierden we het resultaat van 
een fantastische samenwerking tussen veel partijen: 
De Merwedehuusjes zijn een feit! In december 2018 
namen 5 langdurig dakloze personen hun intrek in 
hun eigen unit aan de Kerkeplaat in Dordrecht. Wij 
wensen hen een fijn, warm en droog thuis!  
 
De Merwedehuusjes zijn zogenaamde Skaeve Huse,  
een Deens concept. Deze sobere wooneenheden  
bieden tijdelijk plek aan een kleine groep daklozen met 
meervoudige problemen, die niet in een bestaande voor-
ziening passen. Zij sluiten net als bij reguliere woningen 
een huurcontract met Trivire en betalen huur. 
Ondanks de regen en wind kwamen er 7 december jl. 
veel belangstellenden naar de feestelijke opening. Onder 
het genot van warme chocolademelk konden de inge-
richte units bekeken worden. 

de huuraanpassingen bij nieuwe verhuringen en het  
effect van nieuwbouw, aankopen, verkopen en sloop.  
Dit percentage ligt behoorlijk lager dan de maximaal  
toegestane huurverhoging.  
 
We zijn tevreden over de uitkomsten van de Aedes-
benchmark voor Trivire, maar zien voor 2019 ook nog 
ruimte voor verbetering. En daar gaan we voor!
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Woensdag 10 oktober 2018 was het 
de Dag van de Duurzaamheid. Trivire 
vindt duurzaamheid ook belangrijk 
en draagt hier dan ook haar steentje 
aan bij. Zo maken we woningen  
en ons eigen kantoorpand energie-
zuiniger. Maar ook onderzoeken  
we hoe we bij kunnen dragen aan 
energiebesparing. Om te weten te 
komen hoe onze huurders over het 
thema energiebesparing denken, 
stelden we ons klantenpanel hier 
een aantal vragen over. 
 
In juni 2018 kreeg ons klantenpanel via 
een e-mail of sms een aantal vragen 
over energiebesparing. In een info- 
graphic zijn de resultaten van dit  
onderzoek te zien. We zijn ook erg blij 
dat een groot deel van ons klanten- 
panel aangaf verder mee te willen  
praten en denken over dit onderwerp.  
 
 
 

Dag van de duurzaamheid: zo denken onze huurders over 
energiebesparing


