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We gaan voor tevreden huurders. Lees het verhaal van Joke en Miranda op onze website. 

  

 

Nieuwsbrief voor belanghouders - juli 2021 

  

 

Werken aan duurzaamheid 

’thuis werkt aan een duurzame samenleving. Dat doen we omdat we weten dat 
anders letterlijk een klimaat ontstaat waarin het niet prettig is om in te moeten 

leven. Daarbij vinden we  dat een gezonde en groene omgeving mensen 

gelukkiger maakt. We kiezen voor materialen en producten die met respect voor 

mens en milieu zijn gemaakt. Ook willen we door besparing van het 

energieverbruik de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk houden. Dat 

doen we volgens de spelregels van The Natural Step (TNS). 

https://nieuwsbrief.mijn-thuis.nl/mailcamp/webversion.php?subid=y5m6wewqjvmr&ccode=kew9w9p4762mhkrpe66g7jkec9yrzoz7omy6uovmzzqz6vrdf89l4jl7ezovbz9w8&lid=8qk6v2e&nstatid=p8pe524&nid=25k8vo1&statid=p8pe524&info=71ow8y2
https://nieuwsbrief.mijn-thuis.nl/mailcamp/url.php?subid=y5m6wewqjvmr&nstatid=p8pe524&info=71ow8y2&L=315&F=H
https://nieuwsbrief.mijn-thuis.nl/mailcamp/url.php?subid=y5m6wewqjvmr&nstatid=p8pe524&info=71ow8y2&L=85&F=H


  

TNS is een methode die duurzaamheid begrijpelijk en toepasbaar maakt voor 

iedereen. Samen met The Natural Step hebben wij een e-learning ontwikkeld. Want het 

is belangrijk dat we allemaal ‘dezelfde taal spreken’ en dezelfde spelregels gebruiken. 

Hierdoor kunnen we samen beter en sneller werken aan een slimme, mooie, groene en 

betere wereld.  Onlangs hebben alle medewerkers van ’thuis deze e-learning en een 

workshop gevolgd. Ook onze vastgoed leveranciers krijgen binnenkort de mogelijkheid 

om deze e-learning te volgen. Want door samen te werken aan een duurzame toekomst 

kom je verder. Samen ’thuis  

  

In een filmpje vertellen wij hoe wij als ’thuis een bijdrage leveren aan een duurzamere 

toekomst: 

   

 

Samen met belanghouders bepalen we 

onze koers 

Ieder voorjaar organiseert ’thuis een belanghoudersbijeenkomst voor gemeenten, 

Huurdersraad ’thuis  en Raad van Commissarissen (RvC). Tijdens deze bijeenkomst kijken 

we samen  naar de keuzen waar we voor staan en kunnen belanghouders aangeven welke 

richting ’thuis volgens hen zou moeten kiezen. Tevens laten we zien wat de financiële 

consequenties zijn van de verschillende keuzen.  

https://nieuwsbrief.mijn-thuis.nl/mailcamp/url.php?subid=y5m6wewqjvmr&nstatid=p8pe524&info=71ow8y2&L=333&F=H


 

  

 

 

   

In de Gildebuurt gaan we 

verder met de plannen 

voor nieuwbouw 

De bewoners van de Gildebuurt in 

Eindhoven brachten na een intensief 

participatietraject hun stem uit op 

renovatie of sloop/nieuwbouw.  

Uit deze stemming kwam geen 

doorslaggevende voorkeur voor één van 

de twee plannen. Wooninc. en ’thuis 

keken daarom naar wat het beste is voor 

de wijk en de bewoners en kiezen voor 

sloop en nieuwbouw.  

 

  

 

Terugblik eerst 5 maanden 2021 

 In 3 gemeentes leverden we 69 betaalbare, duurzame nieuwbouwwoningen op. 

 324 huurders ontvingen de sleutels van hun sociale huurwoning.  

o Hiervan gingen er 108 naar urgenten. 

o Hiervan is 98% passend toegewezen. 

 40% van de geadverteerde woningen is aangeboden via loting. 

 56 huurders maakten we blij met zonnepanelen. 

 We renoveerden, verbeterden en verduurzaamden 78 woningen. 

 

  

 

Lees meer  

Lees meer  

Lees meer  
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We hebben het hoogste 

PSO-keurmerk behaald 

PSO staat voor Prestatieladder Socialer 

Ondernemen. Het is het keurmerk van 

TNO dat de mate van inclusief en sociaal 

ondernemen meet en zichtbaar maakt. 

Het doel van PSO is om meer mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt op 

een duurzame en een kwalitatief goede 

wijze aan werk te helpen. Het keurmerk 

kent meerdere prestatieniveaus en ’thuis 
heeft meteen het hoogste niveau behaald, 

trede 3. De volgende stap is dat we ook 

aan onze leveranciers gaan vragen zich in 

te gaan spannen voor meer inclusiviteit. 
  

 

RvC wisselingen 

Op 14 januari 2021 heeft Willem Lichtvoet, voorzitter van onze RvC, afscheid genomen. 

Na het bereiken van de maximale zittingstermijn van 8 jaar is hiermee een einde gekomen 

aan zijn voorzitterschap. Op 27 juni 2021 heeft ook Petra van Lange als lid RvC ’thuis 

afscheid genomen. Door een verhuizing naar een andere provincie heeft zij aangegeven 

zich niet beschikbaar te willen stellen voor een tweede termijn. 

  

Na het ontvangen van een positieve zienswijzen van de Autoriteit woningcorporaties is 

Ingeborg Koopmans per 15 januari 2021 benoemd als nieuwe voorzitter RvC ’thuis en als 

lid van de remuneratie- en selectiecommissie. En is Marie-Anne Toenders Broeders per 

28 juni 2021 benoemd als lid RvC ’thuis en audit- en vastgoedcommissie. 
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Vragen over of reageren op deze nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@mijn-thuis.nl. 
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