
Iedereen heeft recht op een thuis: een fijne en 
betaalbare woning waar je lekker jezelf kunt zijn. 

Bij alles wat we doen vragen we ons steeds  af: 

Waar doen we dingen? Doen we de dingen goed? 

En doen we de goede dingen. Onze ambitie is 

hierbij altijd het vertrekpunt:

Thuis is de belangrijkste plek in ons leven. 

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een ‘thuis’. 

Daarom zetten wij ons, samen met onze huurders 

en partners, in voor fijne woningen, straten en 

buurten. Ieder pakt daarbij zijn eigen verantwoor-

delijkheid. We zijn altijd duidelijk in wat wel of 

niet kan, maken dingen niet ingewikkelder dan ze 

zijn en denken graag mee. We houden van korte 

lijnen en vooral van persoonlijk contact. Hiervoor 

zetten we ons met hart en ziel in en dat voel je.

Contact met de klant

Besteding van 
de huuropbrengsten
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van onze 
huurders kreeg 
een minimale 
huurverhoging 
(alleen inflatie)

Comfortabel, duurzaam 
en betaalbaar wonen
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Gebruikers 
MijnDomijn.nl

Beantwoorde 
social media 
berichten

11%

37,3%

16,4%

9,1%

26,2%

Ambitie en aanpak duurzaamheid

214
medewerkers

10.302

2.084

1.859

Enschede

Haaksbergen

Losser

14.245
woningen totaal

1.270
verhuringen

Verduurzaming 

218 316Verduurzaamde 
woningen 
op klantverzoek

Verduurzaamde 
woningen
complexmatig

Het coronavirus (COVID-19) en 
de impact op Domijn

Door de coronacrisis hebben ook wij onze manier van werken aangepast. 
Alles gaat zoveel mogelijk door, maar dan nét even anders. We houden ons aan 
de richtlijnen van de overheid. Veel gebeurt nu online óf op gepaste afstand. 
De gezondheid van huurders én medewerkers is namelijk het allerbelangrijkst. 
Waar het kan gaan onderhouds- en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door. 
Zo zorgen we ervoor dat de woningen en appartementencomplexen er netjes bij 
blijven staan én dat onze partners niet zonder werk en inkomsten komen te zitten. 
Wij staan er financieel goed voor en dat blijft ondanks Corona ook in 2020 zo.

Beste werkgever 
In de corporatiebranche!

Inzet op talent en vakmanschap
We investeren in onze medewerkers

Ontwikkelingen informatisering 
en automatisering
•  Vernieuwing Domijn.nl en MijnDomijn
•  Voorbereiding verbetering klantsysteem
•  Vernieuwing telefonieplatform

Leefbare buurten en wijken
Totaal aantal meldingen

1.110
Geluidsoverlast (253)
Tuin/balkon (120)
Zorgmelding (117)
Burenruzie (105)
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Het jaaroverzicht 2019 
in vogelvlucht

212
op eengezins-
woningen

214
op meergezins-
woningen

8,67
maanden

Gemiddelde zoektijd

Gemiddeld aantal 
reacties per woning

Onze doelen zijn helder: vóór 2050 al onze woningen CO2-neutraal. 
En circulair, klimaatadaptief (ver)bouwen. In onze aanpak houden we 
altijd onze missie voor ogen, want goed en betaalbaar wonen voor mensen met 
een lager inkomen is voor ons het belangrijkste. Daarom blijven we realistisch in 
wat we wel en niet kunnen doen. Wat we weten, passen we grootschalig toe. 
Daarnaast experimenteren we met nieuwe oplossingen. Geven die een goed én 
betaalbaar resultaat, dan passen we die toe op andere woningen.

Deelname en initiatief van diverse innovatieve (kleinschalige) experimenten:
   Meewerking aan het Europese project INDU-ZERO.
   Oplevering van vier verduurzaamde woningen aan de Vlasstraat. 
   Oplevering betaalbare Nul op de Meter woningen in Haaksbergen.

Om invulling te geven aan het thema Circulair bouwen is ingezet op 3 sporen: 
Nieuwbouw: circulaire uitvraag 20 woonstudio’s plan Robson. 
Sloop/ nieuwbouw: verkenning naar hoogwaardig hergebruik 
van sloopmaterialen. 
Bestaande bouw: hoogwaardig hergebruik en recycling CV-ketels, 
maar ook kozijnen en overige bouwmaterialen. 
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We zijn vaak in de wijk om samen met huurders voor een fijne buurt te 
zorgen. En bieden een helpende hand waar het kan.

Met de gemeenten van onze werkgebieden en stakeholders werken we aan:
   Warmtetransitieplannen
   Wijkuitvoeringsplannen

Samen met 15 EU partners werken we in het 
project INDU-ZERO aan een fabriek die op 
grote schaal renovatiepakketten voor woningen kan produceren. 
Zo gaan de kosten flink omlaag en versnellen we de verduurzaming.

Samen met Reimarkt is de blok-voor-blok 
verduurzaming opgezet. Zo zijn 534 
bestaande woningen in 2019 energetisch 
verduurzaamd! Meer comfort en lagere 
energielasten voor onze huurders!
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