
Nieuwsbrief Trivire februari 2020

Ik begin deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar met u het beste te wensen voor 2020.  
Dat het maar een mooi woonjaar mag worden!  
 
Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om ook dit jaar voor u van betekenis te zijn. Door te  
zorgen voor voldoende betaalbare woningen, het verder verduurzamen van onze woningen en  
te werken aan schone en veilige buurten.  
En dat doen we natuurlijk niet alleen. Daarbij werken we samen met onze maatschappelijke  
partners en huurders. Wij hebben er zin in! 
 
Wat we allemaal precies gaan doen? Dat leest u in ons jaarplan 2020, dat eind deze maand  
verschijnt op onze website. Houd u deze dus goed in de gaten! Voor nu wens ik u in ieder  
geval veel leesplezier toe met deze nieuwsbrief.  
 
Tinka van Rood, directeur/bestuurder Trivire 
 

in fVolg ons:



Regel uw huurzaken simpel en snel 
op www.trivire.nl
Voortaan regelen huurders van een woning, garage of 
berging hun huurzaken waar en wanneer zij maar wil-
len via het nieuwe huurdersportaal van Trivire: Mijn  
Trivire. Zo kan men bijvoorbeeld, wanneer er iets kapot 
is in de woning, meteen een afspraak met ons maken 
om het te laten repareren. Ook de persoonlijke gege-
vens en de post die men van ons heeft ontvangen.  
En bij een verhuizing kan men op Mijn Trivire de huur 
opzeggen. En dat alles 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week! 

Hoe werkt het? 
Het huurdersportaal is via de knop Mijn Trivire op 
www.trivire.nl toegankelijk. Om gebruik te kunnen maken 
van Mijn Trivire moet het e-mailadres van de huurder bij 
ons bekend zijn. Ook heeft de huurder een activatiecode 
nodig. Deze ontvangen de huurders waarvan wij een  
e-mailadres hebben vandaag en morgen automatisch  
via een brief. Is het e-mailadres niet bij ons bekend?  
Dan kan via www.trivire.nl/accountaanvragen een  
activatiecode opgevraagd worden. 
 
 
 
       

 Wat is mogelijk in Mijn Trivire?Heeft u al een account aangemaakt?

Huurders kunnen inzien: 
 

l Huurcontract(en) 
l Huurspecificatie 
l Woningwaardering 
l Persoonlijke gegevens 
l Financiële gegevens 
l Huurovereenkomst 
l Contactmomenten die er 
   vanaf oktober 2017 zijn 
   geweest 
l Correspondentie verstuurd 
   na 19 juli 2019 
   van Trivire aan u 

Huurders kunnen regelen: 
 

l Persoonlijke gegevens 
   wijzigen 
l Afspraak inplannen voor 
   een reparatie 
l Betalen van openstaande  
   facturen 
l Betaalwijze en rekening- 
   nummer wijzigen 
l Opzeggen van de huur 
l Aanvragen van een  
   betalingsregeling 



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 2019 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 vorm-
geven. Vanwege de vele positieve reacties hebben we 
besloten om ook in 2020 weer een serie portretten te 
maken. Deze keer zijn we op bezoek geweest bij 
woonlocatie Crabbehoff van Protestantse Zorggroep 
Crabbehoff te Dordrecht. Een plek waar ouderen met 
een zorgvraag hun thuis hebben. We spraken nog in 
december van het vorige jaar persoonlijk met Bea  
Notenboom, directeur Zorg en Behandeling, over wat 
wonen en werken op deze plek inhoudt. We stelden 
haar een aantal vragen. 
  
Kunt u mij vertellen wie u bent en voor welke  
organisatie u werkt?  
We zijn hier bij de in 1960 opgerichte Protestantse Zorg-
groep Crabbehoff en meer specifiek op onze woonzor-
glocatie Crabbehoff in Dordrecht. Dit is een plek waar 
ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen en een 
specifieke zorgvraag hebben hun thuis vinden. Maar dat 
is niet alles. Wij bieden namelijk ook zorg en woonruimte 
aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het gaat 
op dit moment om 32 bewoners in de leeftijd van 16 tot 
55 jaar. Zij hebben in hun leven iets meegemaakt, waar-
door zij hersenbeschadiging hebben opgelopen en erg 
plotseling veranderd zijn. Zowel fysiek als geestelijk.  
Wij kunnen hen hier de begeleiding en woonomgeving 
bieden die zij nodig hebben en die een positieve bijdrage 
levert aan hun herstel. En dan hebben we nog een groep 
ouderen die bij ons komen revalideren na bijvoorbeeld 
een operatie. Ook zij kunnen hier terecht voor de beno-
digde behandeling en verblijven  bij ons zolang als nodig. 
Het gaat hier vaak wel om tijdelijke huisvesting, want 
zodra zij weer hersteld zijn gaan ze terug naar hun eigen 
huis. In totaal hebben we op deze locatie op dit moment 
ongeveer 200 vaste bewoners en daar komen dan nog 
40 mensen bij die bij ons revalideren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikzelf ben Bea Notenboom en ik ben directeur Zorg en 
Behandeling. Ik werk al sinds 1980 in de langdurige zorg 
en ben ooit beginnen als ergotherapeut. Vanuit die ach-
tergrond heb ik altijd gekeken naar de ouderenzorg met 
de bril op van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hier-
mee bedoel ik dat ik het belangrijk vind om te kijken wat 
mensen nog wel zelf kunnen, in plaats van de nadruk te 
leggen op wat zij niet meer kunnen. Na in drie andere 
zorgorganisaties gewerkt te hebben in Rotterdam, heb ik 
inmiddels alweer 25 jaar geleden mijn plek gevonden bij 
deze organisatie. Ik heb hier verschillende functies 
gehad en sinds drie jaar ben ik dus directeur Zorg en  
Behandeling en ben ik verantwoordelijk voor alles wat 
daarbij komt kijken. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. 
Samen met zes managers, die ieder hun eigen speciali-
satie op het gebied van zorg en behandeling aansturen, 
geef ik vorm aan dit primaire proces. Daarnaast maak  
ik deel uit van het directieteam onder leiding van onze 
bestuurder Johan Groen. Ik werk met erg veel plezier in 
deze organisatie en dat komt vooral door de ruimte die je 
krijgt om zelf vorm te geven aan je werk. Dat is soms ook 
best spannend, maar met elkaar lukt het ons toch iedere 
dag weer om het beste te doen voor onze bewoners. 
Daarnaast vind ik de diversiteit aan doelgroepen, en dus 
de vraagstukken die zij met zich meebrengen, erg leuk 
en uitdagend. Iets wat ik ook veel terug hoor van onze 
medewerkers. Geen dag is bij ons hetzelfde.  

Een kijkje in woonzorglocatie  
Crabbehoff in Dordrecht 



Waarom is het nodig dat deze locatie/organisatie  
er is?  
We zien dat de ouderenzorg te maken heeft met grote 
veranderingen. Jaren geleden konden mensen veel eer-
der en makkelijker terecht in een verzorgingstehuis en 
verplegingstehuis dan nu. De drempel om nu bij ons bin-
nen te komen ligt erg hoog. Zolang je nog kunt alarme-
ren, wordt dat gezien als nog voldoende zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. Wat ik hiervan vind? Ik vind het dub-
bel. Aan de ene kant moet de ouderenzorg betaalbaar 
blijven, dus we moeten mensen niet te snel in een tehuis 
opnemen. Daar komt bij dat mensen vaak zelf ook het 
liefste zo lang mogelijk in hun eigen huis en omgeving 
willen blijven wonen. Ze zijn daar het gelukkigst. En dat 
is natuurlijk erg belangrijk. En tot slot vind ik het belang-
rijk dat we ook blijven kijken naar wat mensen nog wel 
kunnen. Wanneer we uitgaan van wat mensen niet meer 
kunnen en hen hier zorg op aanbieden, gebeurt het ook 
dat ze gaan wennen aan die zorg en zichzelf niet langer 
uitdagen. Dat is zonde. 
Maar de andere kant is ook dat er onwenselijke situaties 
zijn. Mensen die vereenzamen in hun huis en die niet de 
zorg krijgen die ze nodig hebben, simpelweg omdat ze 
geen hulp vragen. Het is in mijn ogen dan ook heel be-
langrijk dat de samenwerking met huisartsen en andere 
zorgpartijen goed is. Met elkaar kunnen we inschatten 
wat een oudere nodig heeft aan zorg en helpen om dit 
voor die persoon te organiseren. Of dat nu thuiszorg, op-
name in het ziekenhuis of verhuizen naar een woonzor-
glocatie zoals het onze is: het is belangrijk dat we 
samenwerken en het beste doen voor de oudere.  En dat 
vraagt weer dat we weten waar die ouderen wonen in de 
wijk en wat hun situatie is.  
Waarom is het dus belangrijk dat wij er zijn? Omdat er 
steeds meer kwetsbare ouderen zijn die ons en onze 
diensten nodig hebben. Zouden wij er niet zijn, dan heb-
ben zij minder kwaliteit van leven. Ik denk dan ook echt 
dat wij van betekenis kunnen en mogen zijn voor deze 
ouderen. En laten we ook niet vergeten dat we een grote 
werkgever zijn. Op dit moment werken er 840 mensen in 
onze organisatie die allemaal hun hart hebben liggen in 
de zorg. Mensen die van mensenwerk houden en hier bij 
ons dagelijks invulling aan kunnen geven.  
 
Hoe vinden de mensen het om hier te wonen? Wat is 
het effect?  
Dat is heel verschillend. Het is natuurlijk heel ingrijpend 
voor mensen als zij niet meer in hun eigen thuis kunnen 
wonen. Er is in het begin dan ook veel verdriet bij men-
sen en ze moeten erg wennen aan hun nieuwe woonom-
geving. Maar naar verloop van tijd vinden zij hun plekje 
weer en zien we dat mensen op een nieuwe manier in-
vulling geven aan hun leven. En daar proberen onze me-
dewerkers hen natuurlijk zo goed mogelijk bij te helpen.  
Ook zien we dat er hier veel is veranderd door de jaren 
heen. Vroeger was het ’s avonds stil in onze locatie. Ie-

dereen zat op zijn eigen kamer en alles was voor ieder-
een hetzelfde geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
eten: je moest eten wat er geserveerd werd. Nu is er veel 
meer leven in de brouwerij, dankzij onder andere onze 
huiskamers. Hier komen bewoners van een afdeling 
samen om een spelletje te doen, met elkaar te praten of 
televisie te kijken. En er kan gezamenlijk gekookt en ge-
geten worden naar eigen smaak.  In deze huiskamers 
zijn vaak gastvrouwen aanwezig die onze bewoners  
hierbij ondersteunen. 
 
Hoe is de relatie/verbinding met de buurt?   
Crabbehof is een wijk waar veel diversiteit is aan bewo-
ners en we vinden het erg leuk om daar deel van uit te 
maken. Maar de verbinding kan wat mij betreft nog wel 
beter. Het is voor ons namelijk erg belangrijk om te 
weten wie er achter al die voordeuren wonen, en dan 
met name waar zich de eenzame en kwetsbare ouderen 
bevinden. En te weten wat zij nodig hebben om hun 
leven weer wat mooier te maken. Daarom hebben we 
enkele jaren geleden samen met Aafje en MEE de han-
den ineen geslagen in het project Wij Crabbehof. Het 
doel van Wij Crabbehof is om samen met begeleiders 
en vrijwilligers de oudere bewoners in de wijk Crab-
behof te ondersteunen om gezond te kunnen leven. 
Door hen bijvoorbeeld te helpen met het maken van 
nieuwe sociale contacten, het maken van een wandeling 
of boodschappen doen. We proberen zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij wat de bewoners zelf belangrijk vinden.   
 



Daarnaast zou ik het erg leuk vinden als de buurtbewo-
ners wat vaker bij ons binnen zouden komen. Bijvoor-
beeld om een hapje te komen eten in ons restaurant. En 
nog mooier: als vrijwilliger voor onze bewoners. We zit-
ten momenteel midden in een grote verbouwing van 
onze tuin en hoe leuk zou het zijn als wijkbewoners 
straks samen met onze bewoners plantjes in de tuin 
gaan zetten. En in de zomer lekker bij ons op het terras 
komen zitten om samen met onze bewoners een praatje 
te maken of een spelletje te doen. Dat zou ik echt gewel-
dig vinden en ik hoop dan ook dat dit in de toekomst 
nog meer mag gebeuren. Iedereen is welkom bij ons. 
 
Trivire heeft als belangrijke kernopgave “het huis- 
vesten van bijzondere doelgroepen”. Hoe heeft u de 
samenwerking met Trivire ervaren?   
De samenwerking met Trivire wordt steeds intensiever. Er 
ligt immers een gigantische opgave als het gaat om het 
huisvesten van kwetsbare ouderen en daarin hebben we 

elkaars expertise enorm hard nodig. We kijken daarom 
nu al samen met jullie naar de mogelijkheden van nieuw-
bouw en we hebben natuurlijk contact over de woningen 
die jullie in het verleden voor ons gebouwd hebben. 
Daarnaast zijn jullie ook een belangrijke partner als het 
gaat om het hebben van ogen en oren in de wijk. Samen 
weten we beter waar de kwetsbare ouderen zich bevin-
den en wat zij nodig hebben. Ik kan dus niet vaak ge-
noeg benadrukken dat onze samenwerking ontzettend 
belangrijk is en ik hoop dan ook dat we elkaar in de toe-
komst blijven vinden. 
 
Tot slot: wilt u nog iets vragen of zeggen tegen  
de lezers?   
Ik heb tot slot nog een kleine primeur, want in 2020 krijgt 
onze organisatie een nieuwe naam en website. Ik mag 
deze helaas nog niet bekend maken, maar ik zou zeggen 
let vooral op de media en onze facebookpagina. We kon-
digen het daar groots aan. 



Op 20 november 2019 tekenden De Hoop ggz en  
Trivire het huurcontract voor een tweede Huis van 
Hoop in Dordrecht. Het eerste Huis van Hoop werd 
vorig jaar gerealiseerd aan de Nieuwe Haven 32 en  
is al volop in gebruik en onderdeel van de buurt  
geworden. De twee organisaties hopen dat ook voor 
deze tweede locatie. 
 
Op dit moment renoveert Trivire 30 karakteristieke  
woningen aan de Torenstraat in Dordrecht. Deels  
worden deze woningen straks verhuurd aan woning-
zoekenden uit de Drechtsteden. Een ander deel daar-
van huurt De Hoop om daar een Huis van Hoop te 
realiseren. 
 
Huis van Hoop 
Het Huis van Hoop is een kleinschalige woonlocatie 
waar cliënten met elkaar deel uitmaken van een woon- 
en leefgemeenschap. Het Huis van Hoop is bedoeld voor 
mensen voor wie het zelfstandig wonen nog niet haal-
baar is. Deze woonvorm biedt hen een veilige woon- en 
leefomgeving waarin ze kunnen werken aan hun herstel: 
een plek waar ze zich thuis voelen. Het heeft als doel 
stabilisatie en resocialisatie, het bieden van structuur en 
het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor 
men in behandeling is geweest. Maar juist ook het weer 
waardig deelnemen aan de maatschappij. In het Huis 
van Hoop wonen ook enkele kernbewoners die samen 
met de bewoners leven en zorgen voor een gezond leef-
klimaat. Daarnaast is er dagelijks een team van professi-
onele woonbegeleiders van De Hoop ggz aanwezig. De 
omwonenden van de Torenstraat zijn al bekend met De 
Hoop. De bewoners die nu in de woon- en leefgemeen-
schap aan de Nieuwe Haven wonen, woonden daarvoor 
tijdelijk in de Torenstraat. 
 

Een thuis voor iedereen 
De Hoop ggz en Trivire vinden het belangrijk dat iedereen 
in de Drechtsteden een fijn thuis heeft. Met name ook 
kwetsbare mensen moeten volgens hen een passende 
woning kunnen krijgen in een woonomgeving waar zij 
zich prettig voelen. Daarom bekijken zij met elkaar zorg-
vuldig welke buurten, wijken en woningen hiervoor het 
beste geschikt zijn. De realisatie van kleinschalige woon-
zorgconcepten, zoals een Huis van Hoop, past goed bij 
de visie en doelstellingen van De Hoop ggz, Trivire als 
ook de gemeente Dordrecht. 
 
Het project 
Het renovatieproject aan de Torenstraat bestaat uit 12 
appartementen, die bedoeld zijn voor maximaal 12 be-
woners van De Hoop ggz en 3 eengezinswoningen voor 
de kernbewoners en hun gezin. De overige 12 apparte-
menten en 3 eengezinswoningen adverteert Trivire, zodra 
de renovatie is afgerond, via Woonkeus als sociale huur-
woningen. Naar verwachting is dat in het eerste kwartaal 
van 2020.

Huis van Hoop aan de Torenstraat in  
Dordrecht  



Maandag 28 oktober 2019 hebben Gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht, duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC, 
zorgorganisatie De Blije Borgh en woningcorporaties 
Rhiant, Trivire en Woonkracht10 een intentieverkla-
ring getekend om de haalbaarheid te onderzoeken 
van een collectief warmtenet voor hun sociale huur-
woningen en de De Blije Borgh. Eind 2020 willen zij 
weten of dat haalbaar is of niet. 
 
Wethouder Ralph Lafleur: "Dit is een belangrijke stap om 
woningen en gebouwen van Hendrik-Ido-Ambacht aard-
gasvrij te maken. Wij zien dit als een startmotor voor een 
groter warmtenet tegen de laagst mogelijke maatschap-
pelijke kosten, waarbij er mogelijkheden ontstaan voor 
particuliere woningeigenaren om ook aan te sluiten." 

 
 Onderzoek naar collectief warmtenet in 
Hendrik-Ido-Ambacht van start!  

Scores Aedes Benchmark 2019 bekend  
Donderdag 15 oktober 2019 heeft Aedes, de over- 
koepelende organisatie voor woningcorporaties, de 
Aedes Benchmark resultaten met alle deelnemende 
corporaties gedeeld. De Aedes Benchmark is een 
meetinstrument waarmee de woningcorporaties  
hun presteren onderling kunnen vergelijken op de 
onderdelen Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duur-
zaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaar-
heid & betaalbaarheid. De Aedes-benchmark geeft 
ons, maar ook u, inzicht in hoe woningcorporaties 
hun middelen besteden. 
 
De klantwaardering is in de gehele corporatiesector  
gestegen. Ook Trivire heeft een hogere score behaald 
dan vorig jaar, maar helaas was deze net niet voldoende 
gestegen voor een B score in de Aedes Benchmark. De 

afgelopen maanden zien we een zeer positieve ontwik-
keling als het gaat om de beoordeling van onze huurders 
over onze organisatie. Als deze trend zich voortzet, gaan 
we in 2020 naar verwachting een hogere score halen dan 
de C van dit jaar. 



De Huurders Participatieraad Trivire, de bewonersvertegenwoor-
diging van Trivire, is op zoek naar nieuwe leden. Wilt u graag 
meepraten, meedenken en meedoen in de HPT? Bekijkt u dan de 
volledige vacature en reageer!

Huurders Participatieraad Trivire zoekt 
nieuwe leden  

Contact Callistolaan 2, 3318 JA Dordrecht 
Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht 
Telefoonnummer: 078 633 16 00 
Faxnummer: 078 633 16 99 
Email: wonen@trivire.nl 
Website: www.trivire.nl

Woonkeus verlaagt per 28 januari 2020 haar inschrijf-
kosten voor woningzoekenden. De kosten van de jaar-
lijkse verlenging dalen met 25% naar € 15,00. In het 
eerste inschrijfjaar zijn de kosten € 22,50 en die zijn 
daarmee 29% verlaagd. Woonkeus is een organisatie 
die woningzoekenden in de Drechtsteden ondersteunt 
bij het vinden van een geschikte (sociale) huurwoning. 
 

Woonkeus verlaagt jaarlijkse inschrijf- 
kosten met ruim 25% 


