
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: 
Waarom 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.
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13.978
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sociale verhuringen

Verduurzaming 

329 Verduurzaamde 
woningen
complexmatig

Het jaaroverzicht 2021 
in vogelvlucht

337
op eengezins-
woningen

385
op meergezins-
woningen

10,82
maanden

Gemiddelde zoektijd

Gemiddeld aantal 
reacties per woning

Leefbare buurten en wijken
Totaal aantal meldingen

814
Geluidsoverlast (195)
Tuin/balkon (97)
Burenruzie (62)
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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.

In 2021 heeft het kabinet 
besloten om een eenmalige 
huurverlaging toe te passen 
voor ongeveer 1.250 
huishoudens. Ook heeft 
er op 1 juli 2021 geen 
huurverhoging, maar 
een huurbevriezing 
plaatsgevonden.

Lancering corpofit.nl

Onderzoek en aandacht 
voor goede balans tussen 
hard- en softcontrols

Strategisch personeelsplan 
opgeleverd

Mooi daj d’r bint!



Contact met de klant

Comfortabel, duurzaam 
en betaalbaar wonen

23.871
Uitgevoerde reparaties
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16.809
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1.001
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Telefoontjes

E-mails

Bezoekers kantoor

Post

Beantwoorde 
social media 
berichten

Ambitie en aanpak duurzaamheid

Ons werk tijdens de 
corona-maatregelen

Het werk in de wijk en van onze vakmannen gaat 
door. Afhankelijk van de maatregelen werkten 
veel andere collega’s thuis of op kantoor.

Onze huurders helpen de vakmannen met 
vindingrijke hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld 
gele post-its in de woonkamer richting de 
reparatie, zodat onze collega’s precies weten 
waar ze moeten zijn. Zo bezoeken we in 
quarantainetijd tóch de woningen. En werken 
we samen aan oplossingen en een fijn thuis 
voor iedereen!

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.

Speerpunten 2021
   Oplevering 3 pilotwoningen 
   verduurzaamd met een INDU-ZERO renovatiepakket
   Eerste proef betaalbare en duurzame bouwmethode voor 
   appartementengebouwen: De Lange School in Losser
   Experiment thermisch compartimenteren afgerond: 
   resultaten boven verwachting
   Pilot circulair keukenproces: oude keukens zijn de grondstof 
   voor nieuwe
   Deelname Energieloket Enschede: gratis energiebesparende 
   producten voor onze huurders

Om onze verduurzamingsambities in te vullen, zoeken we strategische 
samenwerking:

Met Saxion Hogescholen voor onderzoek en ontwikkeling.
Met Reimarkt voor de snelle blok-voor-blok verduurzaming.
Met Dura Vermeer voor ontwikkeling gezamenlijk innovatie: 
eerste pilot duurzame, betaalbare appartementen in Losser.
Met Twentse corporaties verenigd in WoON Twente voor de 
invulling van de gezamenlijke regionale verduurzamingsambities”
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Met de gemeenten van onze werkgebieden en stakeholders werken we aan:
   Warmtetransitieplannen
   Wijkuitvoeringsplannen

Met het project INDU-ZERO ontwikkelen we renovatiepakketten 
voor het duurzaam maken van huizen. Deze pakketten worden in 
de fabriek gemaakt. Hiermee gaat het proces van verduurzamen 
sneller en goedkoper. En zijn de woonlasten voor onze huurders 
zo laag mogelijk.
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100.493
Aantal contacten met onze huurders

TE KOOP
VERKOCHT

+21 -84

-73 +6

Nieuwbouw 
huur Sloop

Verkoop Aankoop


