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Welkom in Callisto!

in fVolg ons:

Al een lange tijd steekt Trivire veel energie in het fase-
gewijs energiezuiniger maken van haar woningen. 
Maar ons eigen jasje, ons kantoor aan de Callistolaan 
in Dordrecht, voldeed zelf ook niet meer aan de huidige 
eisen. Daarnaast hebben we ruimte over, die we graag 
delen met andere partijen. Vandaar dat wij in februari 
2019 startten met het verbouwen van ons kantoor.  
Inmiddels is fase 1 van de verbouwing gereed en  
kunnen we u verwelkomen in een prachtig nieuwe  
entreehal aan de Callistolaan 2. In september 2019 
rond de aannemer ook de laatste fase af. 
 
Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van ons 
kantoor waren aanpassingen nodig. Omdat Trivire duur-
zaamheid hoog op de agenda heeft staan, combineer-
den we de nodige onderhoudswerkzaamheden met 
aanpassingen om ons kantoor energiezuiniger te maken. 
Zo isoleerden we de vloer en het dak, plaatsten we zon-
nepanelen en ledverlichting en is het klimaatsysteem 
aangepast. Met alle aanpassingen gaat het gebouw  
Callisto van energielabel C naar energielabel A. 

Andere huurders  
In Callisto is er naast het kantoor van Trivire genoeg 
ruimte voor diverse organisaties. Zo tekende het ASVZ 
onlangs een huurcontract; vanaf september 2019 huren 
zij ook een kantoorruimte in Callisto. Op dit moment voe-
ren we ook met andere partijen gesprekken. Wie dit zijn 
houden we nog even voor ons, maar het belooft  in ieder 
geval een mooie combinatie van partijen te worden. 
 
Open Huis 
In oktober 2019 gaan we een Open Huis organiseren, 
waarbij we u van harte uitnodigen te komen kijken naar 
ons vernieuwde kantoor. U ontvangt hier na de zomer 
een uitnodiging met uitgebreide informatie over. 
 
 
 
 



Geef inbrekers  
geen kans
De zomerperiode is een tijd waarin veel mensen op  
vakantie 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. 
 
•   Doe alsof u thuis bent. Ruim het huis niet extra op 
     maar laat bijvoorbeeld bekers en borden op het aan-
     recht en de eettafel achter. Zorg dat iemand de post 
     opruimt en dat er een auto op de oprit staat. Gebruik 
     tijdschakelaars op uw verlichting. 
•   Maak het de inbreker moeilijk. Goed hang- en sluit-
     werk is belangrijk. Zorg dat u altijd alles goed afsluit. 
     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, bijvoorbeeld met een  
     bewegingssensor: inbrekers werken niet graag op 
     een verlichte plek. 
•   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. Deur- 
     matten en bloempotten zijn geen geheime plaatsen. 
•   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 in-
stellen 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: 
 
•   Voor tips om uw woning te beveiligen kijk u op  
     politiekeurmerk.nl/preventietips. 
•   Voor meer preventietips gaat u naar  
     politie.nl/onderwerpen/woninginbraak. 
•   Op www.politie.nl ziet u onder ‘Mijn buurt’ hoeveel 
     woninginbraken in uw buurt gepleegd zijn. 
 
 



Een kijkje in woonlocatie  
Romboutslaan van Syndion
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 vorm-
geven. Vanwege de vele positieve reacties hebben we 
besloten om ook in 2019 weer een serie portretten te 
maken. 
 
Deze keer zijn we op bezoek geweest bij woonlocatie 
Romboutslaan van Syndion te Dordrecht. Een plek  
waar mensen met een verstandelijke beperking hun  
thuis hebben. We spraken met persoonlijk begeleidster 
Anneke Dubbelman over wat wonen op deze plek  
inhoudt. We stelden haar een aantal vragen. 
 
Kunt u mij vertellen wie u bent en voor welke  
organisatie u werkt? 
Mijn naam is Anneke Dubbelman en ik werk als persoon-
lijk begeleidster op woonlocatie Romboutslaan van  
Syndion. Dat houdt in dat ik, samen met mijn collega’s, 
de mensen die hier wonen zo goed mogelijk begeleidt bij 
het zelfstandig wonen. Zowel binnen deze muren als 

daarbuiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het helpen bij 
de persoonlijke verzorging, boodschappen doen en het 
onderhouden van contacten met anderen. 
 
Ik ben toen ik net van school kwam op deze locatie gaan 
werken. Dat was toen ook al voor Sydion, alleen heette 
het toen nog anders. Vervolgens ben ik er 20 jaar tussen-
uit geweest en heb ik iets heel anders gedaan. Maar de 
zorg bleef trekken. Toen er dus weer een vacature was 
voor begeleidster op deze locatie, heb ik meteen gesol- 
liciteerd. En inmiddels werk ik hier alweer 8 jaar voor 
Syndion. Een organisatie die ik als heel prettig ervaar. 
Ondanks dat Syndion een grote organisatie is, word je 
als medewerker wel echt gehoord en is er altijd overleg 
mogelijk. En dat is belangrijk als je met mensen werkt 
waarvoor je de belangen behartigt. 
 
Waarom is het nodig dat deze locatie/organisatie  
er is? 
In dit gebouw, dat bestaat uit drie woonlagen, wonen  
12 bewoners met een verstandelijke beperking. Zij heb-
ben elk een appartement dat voorzien is van een eigen 
badkamer en keuken. Dat betekent dat zij onder onze 
begeleiding redelijk zelfstandig kunnen wonen. Daar-
naast is er een gezamenlijke ruimte waar de bewoners 
elkaar regelmatig treffen. Zo eten we iedere dag met  
elkaar en wordt er in de woonkamer bijvoorbeeld samen 
tv gekeken of een spelletje gedaan. Niks is verplicht  
natuurlijk, we kijken steeds heel erg goed naar de  
individuele behoefte. 
 
De mensen die hier wonen variëren in leeftijd tussen de 
20 en 50 jaar. Allemaal hebben zij een verstandelijke  
beperking, maar veel van hen kennen ook nog andere 
problematiek. Denk bijvoorbeeld aan autisme, psychia-
trie, dementie en hechtingsproblematiek. Met de zorg- 
indicatie die deze cliënten hebben is er echt behoefte 
aan 24-uurs zorg. Dit betekent dat er altijd iemand van 
ons aanwezig is, dag en nacht, om er te zijn voor de 
cliënten als ze dat nodig hebben. En alleen dat al maakt 
dat ze niet helemaal zelfstandig in onze samenleving 
kunnen wonen en het belangrijk is dat dit soort facili- 
teiten bestaan. 
 
Klopt het dat deze locatie niet zo lang geleden is  
verbouwd? 
Sinds 7,5 jaar is deze locatie weer in gebruik. Voor die 
tijd hebben we inderdaad tijdelijk op een andere plek  
gezeten, omdat dit pand verbouwd werd door Trivire.  
Tijdens deze verbouwing is het pand volledig gemoder-
niseerd en zijn de woningen voor de cliënten groter  
geworden. Ze sluiten veel beter aan bij de wensen en 
behoeften van deze tijd. Voor jouw beeld: voorheen 
woonden hier 24 bewoners en nu nog 12. En de grootte 
van het pand is hetzelfde gebleven. Veel meer luxe dus. 
 



Huurders Participatieraad Trivire zoekt nieuwe leden

De Huurders Participatieraad Trivire, de bewonersvertegenwoordiging van Trivire, is op 
zoek naar nieuwe leden. 
 
Wilt u graag meepraten, meedenken en meedoen in de HPT? Bekijkt u dan de volledige  
vacature op www.trivire.nl/hpt en reageer! 

Hoe vinden de mensen het om hier te wonen? Wat is 
het effect? 
Hier wonen heeft zeker effect op de bewoners: positief 
en minder positief. Wat ze hier in ieder geval vinden is 
sociale contacten. Ze ontmoeten hier niet alleen andere 
mensen, maar dit zijn ook nog eens gelijkgestemden. En 
dat is belangrijk voor ze. Ook biedt hier wonen voordelen 
als het gaat om toegang krijgen tot activiteiten buitens-
huis. Hier wordt veel georganiseerd, iets wat minder is 
wanneer ze bij hun ouders wonen. Diezelfde sociale  
reuring kan voor anderen juist als negatief worden  
ervaren. Sommige bewoners vinden het te druk, teveel 
herrie en worden daar onrustig van. En het gaan en 
komen van de begeleiders zorgt levert daar ook geen 
positieve bijdrage aan. 
 
De plek waar dit woongebouw staat is natuurlijk wel  
helemaal geweldig. We zitten dicht bij het centrum van 
Dordrecht en Sterrenburg. Midden in het groen en ook 
dichtbij verschillende uitvalswegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat doen de bewoners zoal overdag? 
Overdag zijn alle bewoners buitenshuis naar dagbeste-
ding toe. Je moet dan denken aan werken op een  
zorgboerderij, Media&Zo in de binnenstad van Dordrecht 
en de sociale werkplaats van Drechtwerk. En in het 
weekend gaan ze soms uit logeren bij ouders of andere 
familie. Wanneer bewoners in het weekend gewoon thuis 
zijn, gaan we vaak leuke dingen doen met ze. Maar het  
is ook de tijd waarin we de huishoudelijke klusjes samen 
oppakken en boodschappen doen. Dat gaat ook hier  
gewoon door: we zijn net een groot gezin. 
 
Hoe is de relatie/verbinding met de buurt? 
De relatie met de buurt is goed. Met name met het 
woonwagenkamp dat hierachter ligt. De mensen die 
daar wonen zijn echt ontzettend lief voor de bewoners  
en zoeken zelf ook contact met ons. Dit is wat minder bij 
de andere buren. Die zien of horen we eigenlijk niet vaak. 
Maar dat is natuurlijk ook helemaal prima. We zouden  

het alleen wel heel erg leuk vinden als ze wel af en toe  
bij ons langs zouden komen. Dit gebeurde vroeger  
trouwens wel. We organiseerden toen ook regelmatig  
activiteiten waar we de buurt voor uitnodigden. Maar 
toen we merkten dat er niemand meer op af kwam zijn 
we daar eigenlijk mee gestopt. Dat vinden we eigenlijk 
heel jammer, maar je ziet toch dat mensen druk zijn met 
hun eigen leven en dit er dan bij in schiet. Dit terwijl het 
voor de onderlinge verbinding, en zeker ook voor onze 
cliënten, heel leuk en goed zou zijn als we elkaar wat 
vaker zouden zien. 
 
Maar wie weet, misschien helpt dit interview om mensen 
weer enthousiast te maken om bij ons langs te komen. 
Op bijvoorbeeld onze jaarlijkse tuindag, waarbij we alle 
hulp kunnen gebruiken. Of vrijwilligers die gezellig een 
bakje koffie komen drinken, een wandelingetje komen 
maken of een spelletje komen doen met onze bewoners. 
 
Trivire heeft als belangrijke kernopgave “het huis- 
vesten van bijzondere doelgroepen”. Hoe heeft u de 
samenwerking met Trivire ervaren? 
De samenwerking met Trivire is over het algemeen goed. 
We hebben regelmatig contact met jullie en dan worden 
we meestal snel geholpen. Het enige wat nog aandacht 
vraagt is het kennen van dit gebouw en weten welke 
doelgroep hier woont. Dat begint al met wie je aan de  
telefoon hebt als we bellen met een reparatieverzoek. 
Soms kennen jullie medewerkers de locatie niet en  
hebben dan ook niet het besef dat de oplossing die ze 
bieden voor onze doelgroep niet werkt of te laat komt. 
Maar als we dan vertellen wie we zijn, wordt er vaak wel 
meteen gehandeld.  
 
Tot slot: wilt u nog iets vragen of zeggen tegen de  
lezers? 
Ik wil nogmaals iedereen van harte uitnodigen om eens 
bij ons langs te komen! 
 



 
 
 

In de regio Drechtsteden zijn de wijken Crabbehof  
(Dordrecht) en Sliedrecht-Oost de eerste bestaande 
woonwijken waar gemeenten, woningcorporaties,  
HVC en Stedin samen met bewoners beginnen met de 
voorbereidingen voor aardgasvrij. Voor alle andere wijken 
geldt dat bewoners alvast aan de slag kunnen met  
energie besparen. Zoals het gebruik van radiatorfolie, 
ledlampen, korter douchen, of door je huis te isoleren. 
 
Belangrijke mijlpaal 
De Drechtstedengemeentes hebben met de vaststelling 
van de Transitievisie Warmte 1.0 een belangrijke mijlpaal 
bereikt in de warmtetransitie van de regio. Dinsdag 2 juli 
jl. stonden bestuurders en medewerkers van alle ge-
meenten en de betrokken organisaties feestelijk stil bij 
dit heugelijke feit. Hierbij waren ook vertegenwoordigers 
aanwezig van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. Ook Ans van den Bosch, Programma Manager 
Duurzame Warmte Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat, tevens voorzitter van de Stuurgroep van het 
Expertise Centrum Warmte, is blij met de oplevering van 
de Transitievisie Warmte van de Drechtsteden: ‘In het  
Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland streeft 
naar een volledig duurzame warmtevoorziening in 2050. 
Daarbij is de transitie naar aardgasvrije wijken cruciaal. 
Voor deze enorme opgave zijn koplopers als de  
Drechtsteden hard nodig. Vanuit het Expertise Centrum 
Warmte hopen we dat hun Transitievisie Warmte een  
inspiratie zal zijn voor andere gemeenten die misschien 
nog niet zo ver zijn. Onze betrokkenheid bij dit proces 
heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we goed weten 
welke dilemma’s er spelen in het ontwikkelen van een 
Transitievisie Warmte. Die kennis zetten we nu ook in  
om andere gemeenten te ondersteunen in hun proces’. 
 
Energieakkoord Drechtsteden 
De overstap van aardgas naar nieuwe, schone energie  
in de Drechtsteden, maakt onderdeel uit van het Energie-
akkoord Drechtsteden. Dit is een overeenkomst van ruim 
dertig organisaties uit de regio. Samen zetten zij zich in 
om de Drechtsteden in 2050 energieneutraal te maken. 
De komende jaren ligt het accent vooral op het verduur-
zamen van woningen en gebouwen. Het Energieakkoord 
Drechtsteden bevat ook afspraken over het duurzaam 
opwekken van energie, het afbouwen van het gebruik 
van diesel en benzine en het leveren van een substan- 
tiële bijdrage aan de sociaaleconomische groeiambities 
van de regio, zoals meer werkgelegenheid, betere  
bereikbaarheid en meer en betere huizen. 
 
De Transitievisie Warmte 1.0 is online beschikbaar en 
kunt u downloaden op www.drechtstedenenergie.nl

Op weg naar aardgasvrij  
in de Drechtsteden
De Drechtstedengemeentes bereiden zich voor op een 
toekomst zonder aardgas. Een eerste onderzoek naar 
wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drecht- 
steden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek 
staan in de Transitievisie Warmte. De gemeenteraden 
van de zeven Drechtstedengemeentes hebben een  
eerste versie van de Transitievisie Warmte vastgesteld. 
Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap 
voorwaarts op weg naar aardgasvrij. 
 
“We hebben als regio Drechtsteden inmiddels een kop- 
loperspositie in Nederland als het gaat om de warmte-
transitie", zegt regionaal portefeuillehouder Coördinatie 
Energietransitie Jacqueline van Dongen. "Vooral rond de 
voorbereidingen voor aardgasvrij maken we flinke stap-
pen. Tegelijkertijd nemen we voldoende tijd om samen 
met bewoners de juiste afwegingen te kunnen maken en 
doen we eerst ervaring op in een aantal wijken." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zijn de alternatieven voor aardgas? 
De Transitievisie Warmte versie 1.0. is een onderzoeks-
beeld en nog geen definitief beeld. Voor veel wijken in  
de regio Drechtsteden is een aansluiting op een warmte-
net op dit moment de meest kansrijke en goedkope  
oplossing. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is een 
elektrische warmtepomp een alternatief. Er zijn ook aller-
lei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas 
en waterstof. Deze alternatieven zullen in de toekomst 
voor een beperkt deel in de gebouwde omgeving worden 
ingezet. 
 
Wanneer worden wijken aardgasvrij? 
Wanneer wijken precies aardgasvrij worden, is nu nog 
niet bekend. Wel is er in de Transitievisie Warmte versie 
1.0 een indeling gemaakt in wijken waar voorbereidingen 
vóór 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen ná 
2030 starten. Samen met bewoners wordt steeds in een 
zorgvuldig proces een afweging gemaakt hoe een wijk 
aardgasvrij wordt.



Een fantastische plek voor een  
Huis van Hoop
Eind 2018 ontving De Hoop ggz de sleutel van de 
Nieuwe Haven 32 in Dordrecht. Trivire realiseerde hier 
13 studio’s, die zij verhuurt aan De Hoop. Inmiddels 
bewonen tien cliënten, die bescherming en begeleiding 
ontvangen van De Hoop ggz, de studio’s in het zoge-
naamde Huis van Hoop. Ook is er plek voor meerdere 
kernbewoners die de bescherming en begeleiding in 
het Huis van Hoop mede vormgeven. Op 5 juli 2019 
konden omwonenden tijdens een feestelijke house- 
warming kennis maken met hun nieuwe buren en de 
prachtige locatie van binnen bekijken. 
 
Huis van Hoop 
Het Huis van Hoop aan de Nieuwe Haven 32 in  
Dordrecht is een kleinschalige woonlocatie waar cliënten 
met elkaar deel uitmaken van een woon- en leefgemeen-
schap. Het Huis van Hoop is bedoeld voor mensen voor 
wie zelfstandig wonen nog niet haalbaar is. Deze woon-
vorm heeft als doel stabilisatie en resocialisatie, bieden 
van structuur en het voorkomen van terugval in de  
problematiek waarvoor men in behandeling is of was. 
Het doel is om weer deel te nemen aan de maatschappij. 
In het Huis van Hoop wonen ook enkele kernbewoners. 
Dit zijn mensen die zelf ervaring hebben in de psychiatrie 
en in het Huis van Hoop samenwonen en samenleven 
met de cliënten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan 
een gezond leefklimaat. 
 
U leest meer over het Huis van Hoop in het artikel  
“Een kijkje in Huis van Hoop Nieuwe Haven 32” op 
www.trivire.nl/huisvanhoop

We doen het samen 
De realisatie van kleinschalige woonzorgconcepten, 
zoals Huis van Hoop, ligt in lijn met de maatschappelijke 
visie en doelstellingen van de gemeente Dordrecht. De 
Hoop ggz, Trivire en hun partners vinden het belangrijk 
dat ook kwetsbare mensen een passende woning  
kunnen krijgen in een woonomgeving waar zij zich  
prettig voelen. Met elkaar bekijken we zorgvuldig welke 
omgeving hierbij past. Door met elkaar te zorgen voor de 
juiste bescherming en begeleiding, bieden we ook deze 
inwoners van Dordrecht een fijn thuis. 
 
 
 
 





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

In maart 2019 hebben we bijna 90 huurders benaderd 
met een vragenlijst over de afhandeling van de klacht  
die ze in 2018 hebben ingediend door Trivire. Wij stelden 
daarin vragen over hun ervaring tijdens de afhandeling 
van de klacht, wat hun wensen zijn en welke ideeën  
ze hebben ter verbetering van het proces van klacht- 
afhandeling. In totaal hebben 34 huur ders de vragenlijst 
volledig ingevuld.

Ook vroegen we in maart 2019 de 1300 leden van het  
digitale klantenpanel naar de wensen met betrekking  
tot het online regelen van huurderszaken. De uitkomsten 
gebruikten we bij het maken van keuzes over de inrich-
ting van het huurdersportaal dat in september 2019 voor 
alle huurders beschikbaar wordt.

Klantenpanel klachtenafhandeling


