Denk mee!
Doe mee!
Klantenplatform
Trudo
Aanmelden vóór 1 juli.
Reageer snel!

Enthousiaste
Penningmeester
en Secretaris
gezocht voor het
Klantenplatform
van Trudo!
Ben jij een betrokken huurder
of Slimmer Koper® van Trudo?
Wil je meedenken én adviseren
over bijvoorbeeld het duurzamer
maken van woningen, de jaarlijkse
huurverhoging of de afspraken
die we met de gemeente maken?
Ben je ervaren? Of heb je nog
weinig ervaring maar ben jij een
enthousiaste en frisse denker?
Dan ben jij misschien degene die
we zoeken!

Een voorbeeld uit de praktijk
Trudo maakt woningen duurzaam en energiezuiniger. Het
Klantenplatform heeft er mede voor gezorgd, dat huurders van
Trudo de kosten niet krijgen doorberekend. Sterker nog, bij
Trudo krijgen zij het voordeel van een lagere energierekening!
Dat is voor ons samen werk maken van Supporting People!

Waarom wil jij meedoen?
•
•
•

•
•

•

Je bent Trudo-huurder of Slimmer Koper® en je wilt je
bijdrage leveren.
Je vindt het leuk en leerzaam om mee te denken over wat
Trudo doet, waarom en op welke manier.
Je staat helemaal achter de missie ‘Supporting People’ van
Trudo, de drijfveer om mensen die vooruit willen in het leven
te ondersteunen.
Je bent breed geïnteresseerd, niet op je mondje gevallen en
gemiddeld 50 uur per jaar beschikbaar.
Als penningmeester zorg je ervoor dat de financiële
boekhouding op orde is en verzorg je de verslaglegging en het
contact met Trudo hierover.
De secretaris houdt alle stukken van het Klantenplatform op
orde en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de website
(klantenplatfom.nl).

Wat doet het Klantenplatform precies?
Het Klantenplatform vertegenwoordigt alle huurders en
Slimmer Kopers® van Trudo en bestaat uit maximaal 7 bestuursleden. Deze leden adviseren Trudo bij de meest belangrijke zaken
zoals het huurbeleid, de jaarlijkse prestatieafspraken met de
gemeente Eindhoven en belangrijke thema’s zoals leefbaarheid
en de betaalbaarheid van woningen.
Het platform vergadert vier keer per jaar met Trudo en heeft
daarnaast nog verschillende (voorbereidende) vergaderingen en
overleggen met Bewonerscommissies. Alle vergaderingen vinden
op de vroege avond plaats.
Is het taai werk met veel stukken? We houden het zo simpel
mogelijk, leggen alles goed uit en overleggen vaak vlot. Soms
zitten er wel taaie stukken bij, maar uiteraard helpen de huidige
leden je goed op weg!

Wat maakt meedoen bijzonder en leuk?
•
•
•

•

Als bestuurslid kom je meer te weten over het boeiende werk
van een woningcorporatie en natuurlijk Trudo in het bijzonder!
Je krijgt invloed op de koers van Trudo en de leefbaarheid
van onze mooie stad Eindhoven.
Ieder jaar kun je meegaan op een boeiende excursie en ben
je welkom bij interessante bijeenkomsten en het gezellige
Kerstdiner van Trudo.
We bieden een mooie vergoeding voor je bijdrage (maar dat
is natuurlijk niet de reden waarom je mee wilt doen).

Interesse?
Ben je enthousiast en wil je graag meer weten of je aanmelden?
Neem dan vóór 1 juli contact op met Francine Linssen via
flinssen@trudo.nl.
Kijk voor meer informatie op:
klantenplatform.nl en trudo.nl/ik-ben-huurder

