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Even voorstellen: Tinka van Rood
Op 1 augustus 2016 is Tinka van Rood begonnen als
nieuwe bestuurder van Trivire. Maar wie is Tinka nu pre-
cies en wat kunnen we van haar verwachten? Dat hebben
we voor u aan haar gevraagd in een uitgebreid interview. 

Tinka, kun je kort iets over jezelf vertellen?
“Ik ben Tinka van Rood, 52 jaar en woonachtig in Delft. Ik
werk inmiddels ruim 25 jaar in de corporatiesector waar ik
toevallig in gerold ben en ondertussen mijn hart aan heb 
verpand. Voor die tijd werkte ik bij Randstad. In zekere zin
leek die baan op het werken in de corporatiesector. Het 
hebben van een baan is immers net zo essentieel als het
hebben van een goed dak boven je hoofd of een goede 
gezondheid. Het gaat bij deze zaken om de basis van je be-
staan. Als dat goed is geregeld kun je je verder ontwikkelen.
Daar een bijdrage aan leveren vind ik inspirerend en waar-
devol. Het doet er toe. 

Na verschillende banen bij diverse woningcorporaties ben ik
tot voor kort 19 jaar werkzaam geweest bij woningcorporatie
Vestia.” 



Waarom heb je gekozen voor Trivire?
“Wat mij enorm aanspreekt aan Trivire is datgene waar 
zij voor staat: sociale betrokkenheid bij de bewoners in
de buurten en wijken van Dordrecht, Zwijndrecht en
Hendrik Ido Ambacht. Daarnaast ligt er een mooie 
opgave voor Trivire, namelijk het bedrijfsmatiger maken
van de organisatie. Juist die combinatie past goed bij
mij. Ik wil Trivire heel graag verder brengen. Er een 
organisatie van maken die niet alleen nu, maar ook in de
toekomst blijvend gezond is, rekening houdend met de
wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen en
in samenspraak met onze klanten en maatschappelijke
partners.”

Wat voor bestuurder kunnen niet alleen de mede-
werkers van Trivire, maar ook onze klanten en 
maatschappelijke partners verwachten?
“Ik ben een open en transparant persoon die veel
waarde hecht aan het verbinden van en samenwerken
met mensen. Ik geloof in wederzijds respect en in dingen
samen doen. Daarbij zeg ik niet dat je het in de samen-
werking altijd eens moet zijn met elkaar. Nee, ik ben 
realist genoeg om te beseffen dat er verschillende 
inzichten en belangen zijn, maar ik probeer wel om een
brug te bouwen, zodat we met elkaar kunnen werken
aan een oplossing en een duurzame toekomst. 

Daarnaast geloof ik in de eigen kracht van mensen. We
moeten niet steeds kijken naar wat we niet kunnen, maar
juist benoemen en benutten wat we wel kunnen. Binnen
de sociale volkshuisvesting betekent dit voor mij dat ik
onze klanten en partners steeds zal uitdagen om gebruik
te maken van hun eigen kracht en hen bevragen wat ze
kunnen bijdragen. Natuurlijk wil Trivire helpen om van 
betekenis te zijn voor mensen, maar we doen dat wel
samen.”

Hoe zie jij de rol van Trivire binnen het 
maatschappelijke werkveld?
“Ik vind woningcorporaties, en daarmee dus ook Trivire,
de ultieme netwerkorganisaties. Het is onze kracht om
verschillende partijen die werkzaam zijn in het maat-
schappelijke veld samen te brengen. Trivire heeft zich
hierin in het verleden als betrouwbare partner bewezen
en ik wil dit graag verder vormgeven. Dat betekent ook
dat wij heel duidelijk gaan aan geven waar we wel en
waar we als Trivire niet meer van kunnen zijn. En wat we
dus verwachten van onze klanten en maatschappelijke
partners en wat zij op hun beurt van ons mogen ver-
wachten. Zo kunnen we samen nog beter invulling geven
aan onze sociale betrokkenheid in de Drechtsteden.”

En wat is Trivire’s grootste uitdaging?
“Ik zie in Trivire nog heel veel mogelijkheden om verder
te groeien. Dat ligt hem vooral in het aanbrengen van
focus in de activiteiten van onze organisatie. We kunnen
en mogen, mede ingegeven door de herziene Woning-
wet, niet meer alles doen. We moeten nog verantwoorder
met onze menskracht en middelen omgaan. Door nog
beter samen te werken met onze klanten en maatschap-
pelijke partners ben ik er van overtuigd dat er nog heel
veel mooie dingen mogelijk zijn: nu en in de toekomst.”

Tot slot….
“Ik wil nog graag zeggen dat ik enorm uitkijk naar de 
samenwerking met de medewerkers, klanten en maat-
schappelijke partners van Trivire. Na een maand ben ik
buitengewoon positief gestemd over de uitdagingen die
hier liggen en de positieve en constructieve grond-
houding van de medewerkers en samenwerkings-
partners. Ik ben blij dat ik als bestuurder van Trivire 
aan het vervolg verder invulling mag geven.”



Het passeren van de mijlpaal van de eerste vijf jaren van
Trivire is een mooie gelegenheid om met een frisse blik te
kijken naar de inrichting van de organisatie. De tijden zijn
sinds 2015 immers veranderd. De herziene Woningwet is
ingevoerd en aanvullend wordt er binnen de volkshuis-
vesting meer aandacht gevraagd voor het transparant
verantwoording afleggen over het efficiënt omgaan met
menskracht en middelen. Deze zaken hebben er mede
toe geleid dat Trivire in augustus 2015 gestart is met 
een interne reorganisatie waarvan op 1 juli 2016 de 
eerste fase succesvol is ingevoerd. Trivire kent nu drie
afdelingen: Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. 
Parallel aan dit proces is Trivire in 2016 gestart  met 

het onder de loep nemen van onze bedrijfsprocessen.
We hebben gekeken of we sommige zaken beter, 
slimmer, sneller én klantvriendelijker konden doen. Met
dit verbeterproces zijn we nog volop bezig en het loopt
door tot eind 2017. 
Als gevolg van deze beide ontwikkelingen hebben 
sommige collega’s Trivire verlaten of een andere 
functie gekregen. Bent u nieuwsgierig hoe onze nieuwe
organisatie eruit ziet? Op onze website vind u ons
nieuwe organigram. Ook de contactgegevens van 
onze medewerkers in de wijken zijn aangepast voor u.
Zo kunt u ons weer snel en makkelijk vinden!

Een vernieuwd Trivire



Na bijna 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de sociale volkshuisvesting in de regio Drechtsteden, nam Wim van
der Linden op donderdag 1 september 2016 definitief afscheid van Trivire en haar voorgangers. In 1987 begon Wim
van der Linden bij woningstichting Vooruitgang in de functie van hoofd Technische Dienst. Vrijsnel daarna, in 1988, 
ruilde hij deze functie in voor die van bestuurder van Vooruitgang. Via diverse fusies en nieuwe organisaties, sloot 
Wim zijn carrière op 1 september 2016 af bij ‘zijn’ Trivire. Hij ging op deze datum met pensioen. Het afscheid op 
1 september 2016 had een extra feestelijk tintje door de uitreiking van de bronzen erepenning aan Wim van der Linden
voor zijn verdiensten voor de stad Dordrecht. Deze erepenning werd uitgereikt door wethouder Rinette Reynvaan.

Wim van der Linden neemt afscheid van Trivire
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