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Onze resultaten van 2017 staan online! Hier kunt u

alles lezen over onze activiteiten, inspanningen en pro-

jecten van het afgelopen jaar. In het ondernemingsplan

van Trivire staan vijf kernopgaven. Samen met een

hoofdstuk over de organisatie kunt u teruglezen wat

we op elk terrein hebben gedaan. Bij elkaar geeft het

een goed beeld van 2017. Een jaar vol veranderingen.

Bekijk onze resultaten van 2017 op www.trivire-

jaarverslag.nl/trivire-resultaten-2017

Bekijk onze resultaten van 2017 

in fVolg ons:



Geef inbrekers geen kans
De zomerperiode is een tijd waarin veel mensen op va-
kantie of een dagje uit zijn. Maar ook de tijd waarin
veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners
van huis zijn of ze een open raam zien. Geef inbrekers
geen kans en volg deze tips van de politie.

l         Doe alsof u thuis bent. Ruim het huis niet extra op 
         maar laat bijvoorbeeld bekers en borden op het 
         aanrecht en de eettafel achter. Zorg dat iemand de 
         post opruimt en dat er een auto op de oprit staat. 
         Gebruik tijdschakelaars op uw verlichting.
l       Maak het de inbreker moeilijk. Goed hang- en sluit-
         werk is belangrijk. Zorg dat u altijd alles goed af-
         sluit. Ook als u maar even weg bent. Draai de 
         sleutel minimaal één keer om en haal de sleutel 
         uit het slot. Laat geen opstapjes zoals kliko’s en 
         ladders buiten staan. Plaats buitenlampen, bijvoor-
         beeld met een bewegingssensor: inbrekers werken
         niet graag op een verlichte plek.
l       Leg waardevolle spullen of autosleutels uit het 
         zicht van voorbijgangers. Plak geen briefje op de 
         deur dat u er even niet bent. Hang geen adreslabel 
         aan uw sleutel. Verstop geen sleutel buiten uw 
         huis. Deurmatten en bloempotten zijn geen 
         geheime plaatsen.

l       Noteer details en bel! Samen zien en horen we 
         meer. Natuurlijk let de politie op vreemde en 
         verdachte situaties in uw wijk. Zoals u dat natuurlijk
         ook doet. Hoort of ziet u iets ongewoons? Een 
         vreemde auto, een persoon op de uitkijk of een 
         andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer details 
         zoals uiterlijk, kleding, kenteken, merk en kleur, en 
         bel direct de politie. Bij spoed of heterdaad belt u 
         112 en anders 0900-8844. Zo maken we samen 
         een vuist tegen woninginbraak.

Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan?
Doe altijd aangifte. De politie kan dan een onderzoek 
instellen en gerichter surveilleren. Met uw aangifte kan
een aangehouden verdachte mogelijk vervolgd worden.
U kunt aangifte doen via www.politie.nl/aangifte, of door
een afspraak te maken via telefoonnummer 0900 8844.

Kijk voor meer informatie op de volgende sites:

l         Voor tips om uw woning te beveiligen kijk u op 
         politiekeurmerk.nl/preventietips.
l         Voor meer preventietips gaat u naar politie.nl/
         onderwerpen/woninginbraak.
l         Op www.politie.nl ziet u onder ‘Mijn buurt’ hoeveel 
         woninginbraken in uw buurt gepleegd zijn.
        



Ruim 76 appartementen van het Stadswiel zijn op 5 juli
jl. aangesloten op warmtenet Dordrecht. Het Stadswiel
is het eerste bestaande woongebouw van Trivire dat
wordt afgekoppeld van het aardgas, dat is goed voor
het milieu, want er wordt een flinke CO2-reductie 
gerealiseerd.

Afleverset en kamerthermostaat
In april en mei 2018 plaatste installatiebedrijf WVC in
elke woning van het Stadswiel een afleverset en digitale
kamerthermostaat. De afleverset zorgt ervoor dat de 
gevraagde warmte de radiatoren van de woning in kan
stromen. Voorheen regelden de bewoners de warmte
door de knoppen op de radiatoren dicht en open te
draaien. “Nu kun je heel gemakkelijk met de digitale 
kamerthermostaat aangeven welke tempratuur je wilt”,
legt meneer De Boeff, bewoner van het Stadswiel, uit.

Warmtekraan open
Op 5 juli 2018 draaide meneer De Boeff tezamen met
Tinka Rood (bestuurder Trivire) letterlijk de warmtekraan
open. Er werd ook een speciale stoeptegel geplaatst om
de aansluiting te markeren. Deze tegel toont dat er onder
de stoep een groene warmtebron ligt. Waar woningen
met zonnepanelen heel zichtbaar duurzaam zijn, is dat
met gebouwen aangesloten op een ondergronds warm-
tenet niet het geval. Terwijl dat toch wel iets is om trots
op te zijn; vandaar de speciale stoeptegels”, aldus 
Robert Crabbendam, manager warmtelevering van HVC. 

Van het gas los
Nu er voor de verwarmingsinstallatie geen gas meer
nodig is, kan het gas voor het hele woongebouw afge-
sloten worden. De bewoners van het Stadswiel kookten
namelijk al elektrisch. Meneer de Boeff: “Ik ben er blij
mee dat we geen gas meer nodig hebben. De gasprijzen
gaan alleen maar stijgen, maar daar hebben we nu geen
last meer van!”. Het Stadswiel is het eerste bestaande
woongebouw van Trivire dat helemaal van gas los is. 
Zo hebben de nieuwbouwwoningen van Trivire aan het
Wiardi Beckmanplantsoen in Dordrecht  ook al geen 
gasaansluiting meer. Iets wat steeds verder uitgebreid
gaat worden in de Drechtsteden. 

Energieakkoord Drechtsteden
Vrijdag 23 februari 2018 tekenden bijna dertig vertegen-
woordigers van gemeentes, provincie, netbeheer, 
warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners -
waaronder Trivire en HVC - de Samenwerkingsovereen-
komst Drechtsteden Energieneutraal 2050. Eén van de
belangrijkste doelstellingen binnen het Energieakkoord
Drechtsteden is het aardgasvrij maken van alle gebou-
wen en woningen in de regio. De eerste stappen zijn
hiervoor al genomen met de uitrol van het warmtenet 
in Dordrecht en daaropvolgend het warmtenet Drecht-
steden. Het aansluiten van het Stadswiel op dit warmte-
net van HVC en het afsluiten van het gas draagt bij aan
het energieneutraal maken van de Drechtsteden.

Stadswiel Dordrecht: eerste bestaande
woongebouw Trivire van gas los



Eerste digitale klantenpanel gestart

Nieuw telefoonnummer en ruimere openings-
tijden Woonkeus Drechtsteden

Trivire heeft een jaarlijks bewonersonderzoek en houdt
daarnaast verschillende enquêtes binnen onderhouds-
projecten. Op deze manier vragen we huurders naar
hun mening als het gaat om dienstverlening, kwaliteit
van de woning en de buurt. Zo kunnen we hier - waar
mogelijk - rekening mee houden. Soms willen we 
graag weten wat de mening van onze huurders is over
specifieke onderwerpen. Dit doen we nu voor de eerste
keer met een digitaal klantenpanel over het 
onderwerp ‘Energiebesparing’.

Klantenpanel ‘Energiebesparing’
Maandag 25 juni jl. is het eerste digitale klantenpanel van
start gegaan. Zo’n 1300 huurders – die zelf hebben aan-
gegeven deel te willen nemen aan een klantenpanel -
hebben een sms of e-mail ontvangen. Hierin staat een
link naar een aantal vragen die deze keer gaan over ener-
giegebruik. De resultaten van het onderzoek gebruiken
we in onze plannen woningen energiezuiniger te maken.
Na de zomer kunt u de resultaten lezen op www.trivire.nl.

Deelnemen aan een klantenpanel?
Vind u het ook leuk om af en toe mee te doen aan een
digitaal klantenpanel? Geef u dan op voor het klanten-
panel via wonen@trivire.nl.

Sinds maandag 2 juli 2018 is het telefoonnummer van
Woonkeus Drechtsteden gewijzigd in 088 780 03 78
(gebruikelijke belkosten). Woonkeus is vanaf nu be-
reikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
17.00 uur.

Voor u als woningzoekende zijn alleen de contactgege-
vens veranderd. De service en de dienstverlening  blijven
hetzelfde zoals u deze gewend bent.

Incasso
Sinds 2 juli 2018 worden de inschrijf- en verlengings-
kosten door WoningNet namens Woonkeus geïn-
casseerd. U ziet dus de naam van WoningNet op uw 
afschrift staan. Aan uw bestaande inschrijving en rechten
verandert niets. Heeft u hier vragen over? Bel of mail ons
dan gerust op bovenstaand telefoonnummer of stuur ons
een e-mail via het contactformulier.



Een kijkje in woonlocatie Brouwersdijk

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? Dit jaar geven we u een
inkijkje in zes locaties waar de bijzondere doelgroepen
wonen. Trivire heeft deze zes woonlocaties gebouwd,
maar binnen de muren van deze locaties zijn het
steeds andere organisaties die samen met de 
bijzondere doelgroep het wonen vormgeven.

Deze keer zijn we op bezoek bij woonlocatie Brouwers-
dijk in Dordrecht van Gemiva-SVG Groep. We spreken
met locatiemanager Astrid van Tricht over wat wonen in
woonlocatie Brouwersdijk inhoudt. Astrid is verantwoor-
delijk voor het doorvertalen van de visie van Gemiva-
SVG Groep binnen Woonlocatie Brouwersdijk en het zo
goed mogelijk organiseren van de randvoorwaarden voor
het team begeleiders, zodat zij hun werk goed kunnen
doen. We stelden haar een aantal vragen.

Kunt u vertellen waar we nu zijn?
“Deze woonlocatie is een onderdeel van Gemiva-SVG
Groep, een zorgorganisatie voor mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking of niet-aan-
geboren hersenletsel. Wij ondersteunen hen in de hele
provincie Zuid-Holland. Wij hebben allerlei verschillende
locaties: woonlocaties, dagbestedingslocaties, kinder-
dagcentra, logeerhuizen en zorgboerderijen. Ook onder-
steunt onze afdeling Ambulante Dienst mensen thuis. 

Heel divers dus. De locatie waar we nu zijn is een woon-
locatie met 20 appartementen waar iedere bewoner echt
zijn eigen appartement, zijn eigen voordeur heeft. Ze
voeren met onze begeleiding zoveel mogelijk de regie
over hun eigen leven. Hierdoor zijn zij in staat om hun
leven zo in te richten dat ze niet continu begeleiding
nodig hebben van ons. Het feit dat we er wel 24 uur per
dag zijn om begeleiding te kunnen geven wanneer zij dat
nodig hebben, geeft de bewoners een veilig en prettig
gevoel.”

Kunt u kort vertellen wie u bent en waarom u juist
hier werkt?
“Ik ben locatiemanager van deze locatie en van woon-
locatie Julia in Zwijndrecht. Ik werk al langere tijd als 
leidinggevende: bij Gemiva SVG Groep, maar daarvoor
ook bij andere organisaties. De reden dat ik bij deze 
organisatie werk is vooral omdat ik me heel erg kan 
vinden in de visie van de organisatie. Wij geloven erin 
dat de meeste mensen met een beperking wel degelijk 
in staat zijn om grotendeels de regie te voeren over hun
eigen leven. En door continu in gesprek te zijn met je
team, de cliënten en de ouders van de cliënten komen
we met elkaar steeds een stapje verder in de zelfstandig-
heid van de cliënten. Hoe klein deze zelfstandigheid voor
ons als niet-beperkte mensen soms lijkt, zo groot en 
betekenisvol dit kan zijn voor onze cliënten. Daar iedere
dag weer een bijdrage aan te mogen en kunnen leveren,
maakt mijn werk zo mooi en bijzonder.”
        



Wat kun je ons vertellen over de mensen die hier
wonen?
“Veel van onze bewoners komen direct vanuit hun ouder-
lijk huis hier wonen. Deze locatie is voor hen de eerste
stap naar zelfstandigheid en dat is vaak best spannend.
Voordat zij hier komen wonen, maken we samen met hen
en hun ouders een plan voor wat betreft de begeleiding
die wij hen geven. We willen er met elkaar immers voor
zorgen dat de overgang naar zelfstandigheid goed ver-
loopt. Daarnaast komen hier ook mensen wonen die
eerst in een meer beschermde woonlocatie gewoond
hebben, maar nu klaar zijn voor de volgende stap. En 
andersom is ook het geval: mensen die helemaal zelf-
standig hebben gewoond, maar door het toenemen van
hun beperkingen meer begeleiding nodig hebben. Dan 
is dit de ideale plek voor hen. Ze hebben hier een eigen
appartement,   maar kunnen een beroep doen op de 
begeleiders wanneer nodig. Voor iedere afzonderlijke
bewoner geldt dat we de frequentie en manier van 
begeleiding afstemmen op zijn of haar behoefte:
maatwerk dus. 

Voor wat betreft de daginvulling hebben al onze bewo-
ners hun eigen bezigheden. Dat kan zijn bij één van onze
dagbestedingslocaties in de buurt of bij projecten in de
samenleving, zoals bij een kinderboerderij of zorgcen-
trum. Daarnaast werkt ook een deel van de bewoners bij
een bedrijf. Dan moet je denken aan banen die zij via de
sociale werkvoorziening invullen in bijvoorbeeld de
groenvoorziening en schoonmaak. Veel bewoners zijn
dus overdag uit huis. En als ze thuis zijn, dan genieten 
ze van hun vrije tijd. Dit kan zijn door zichzelf in hun
eigen appartement te vermaken, maar ook wij bieden de
bewoners de gelegenheid om hun vrije tijd in te vullen
met elkaar. Dit doen we in onze ontmoetingsruimte. Hier
kunnen de bewoners terecht voor een gezellig praatje,
met elkaar en/of de begeleiding. Een kopje koffie of thee.
Een spelletje of even televisie kijken. En om 17.30 uur
verzorgen we in deze ruimte het avondeten voor die 
bewoners die daar behoefte aan hebben. De ont-
moetingsruimte is open tot 20.30 uur en tot die tijd 
staat het iedereen vrij om hier gebruik van te maken.”

Hoe vinden mensen het om hier te wonen?
“We merken dat de bewoners graag in hun eigen 
appartement zijn. Ze zijn blij met hun appartement en
voelen zich er veilig. Dit zien we met name doordat veel
bewoners zich voor het grootste deel terugtrekken in 
hun eigen woning als ze terug komen van hun werk of
dagbesteding. Ze hebben dan niet altijd de behoefte om
zich te begeven in een grote groep mensen, maar zijn
veel liever even op zichzelf. En dat kan hier ook, want 
iedereen heeft echt zijn of haar eigen plek. Daar komt 
bij dat de bewoners ook echt goed in staat zijn om 
vrijwel zelfstandig te wonen. Ze hebben niet constant
begeleiding nodig om hen te sturen en ondersteunen 
en ook in die zin is het voor hen mogelijk om alleen te
wonen.”

Wat maakt deze locatie zo bijzonder?
“Ik vind deze locatie een mooi voorbeeld van de nieuwe
manier van denken over en omgaan met mensen met
een beperking. Onze cliënten wonen, leven en werken
midden in de maatschappij. De nadruk ligt ook niet lan-
ger op de beperkingen die zij hebben en de grenzen
waar zij tegenaan lopen. Het gaat juist om wat ze alle-
maal wel kunnen en hoe wij, maar ook hun omgeving,
hen daar het beste in kunnen ondersteunen. We leveren
met elkaar een bijdrage aan prettig wonen op een manier
die bij onze cliënten past.” 

Hoe is de relatie met de buurt/omgeving?
“Ik kan niet zeggen dat we veel contact hebben met
onze omgeving. Eigenlijk zijn we gewoon één van de
wijkbewoners. We merken dat we toch wel leven in een
tijd waarin veel mensen met zichzelf bezig is en dat is
ook prima. Onze bewoners hebben natuurlijk wel be-
hoefte aan contacten en vriendschappen, maar dit hoeft
niet af te hangen van het gebouw of de buurt waarin zij
wonen. Die contacten leggen zij toch wel bij hun familie
en vrienden, bij de dagbesteding, werk of bij elkaar.

We hebben overigens wel een poging gedaan om con-
tact te maken met de buurt toen we hier net introkken.
We vonden het belangrijk om kenbaar te maken wie en
wat wij precies zijn. Een beperkt aantal buurbewoners is
naar onze open dag gekomen. kennelijk is die behoefte
er niet en dat vinden we geen probleem. Dat geeft ons
het gevoel dat we hier, net als ieder ander, gewoon wel-
kom zijn.”

Hoe ervaart u de samenwerking met Trivire?
“De samenwerking met Trivire verloopt naar tevreden-
heid. Als ik terug kijk naar de realisatie van de locatie,
dan ben ik heel blij en trots. We zijn in 2011gestart met
het project, maar vanwege de crisis heeft het een aantal
jaar stilgelegen. Toen Trivire ons in 2014 weer benaderde
met de vraag of we het project nog door wilden laten
gaan, hebben we positief gereageerd. Tijdens de bouw
overleggen heeft Trivire goed meegedacht en geluisterd
naar de behoeften die wij, en vooral onze bewoners,
hadden. Met als gevolg dat er uiteindelijk een heel mooi
projectplan op papier stond. In 2014 ging de bouw
daadwerkelijk van start en in november 2015 hebben we
het in gebruik genomen.

Op het moment dat wij het pand daadwerkelijk in 
gebruik gingen nemen, liepen we echter tegen allerlei
praktische zaken aan. Het duurde soms lang voordat
deze zaken daadwerkelijk opgelost werden. En dat heeft
vooral veel effect op onze bewoners. Het doet heel veel
met hen als er iets in hun woonomgeving niet meer werkt
of klopt en dat vraagt van ons dan veel extra aandacht
en begeleiding. Het is goed om je dit, ook als verhuurder,
te beseffen. Maar dat neemt niet weg dat wij, maar
vooral ook onze bewoners, blij zijn met het mooie 
resultaat.”





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


