
Algemene 
klanttevredenheid

Onze woningen zijn een belangrijk 
middel om onze visie te realiseren en een 
thuis te kunnen bieden aan huidige en 
toekomstige huurders. Onze 3 speerpun-
ten voor de komende jaren zijn: bestaand 
bezit, betaalbaarheid en duurzaamheid.

HUIS VAN DE TOEKOMST

Goed wonen is meer dan de woning alleen. 
Ook de directe omgeving en de buurt 
waarin een woning staat, zijn belangrijk 
voor het thuisgevoel. We werken de 
komende jaren aan: zichtbaarheid, buurt-
gericht werken en diversiteit.

THUIS IN DE BUURT

Mijande Wonen werkt nauw samen met 
onder meer de gemeenten, zorg- en 
welzijnsorganisaties, politie, schuldhulp-
verlening, aannemers en WoON Twente aan 
een thuis voor iedereen. De focus in 
samenwerking ligt op samen en resultaat.

DE KRACHT VAN NETWERKEN

Wij zijn een lerende en wendbare organisa-
tie. Met ruim 50 medewerkers geven wij 
kleur en betekenis aan de opgave waar wij, 
in een veranderende omgeving, voor staan. 
Eigenaarschap en duurzame inzetbaarheid 
zijn belangrijke thema’s.

DAADKRACHTIGE ORGANISATIE 

Mijande Wonen staat voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft. Daar 
dragen wij aan bij door in een veranderende wereld sociale huurwoningen te bieden. 

Wij zetten in op toekomstbestendig wonen en richten ons op de woning en directe 
woonomgeving. Hieraan werken wij samen met huurders en partners in Twente.

Koers 2020+ Samen maken we het verschil! 

Wij bieden voldoende beschikbare, betaalbare, levensloopgeschikte en duurzame woningen.
Wij weten wat er leeft in de buurt en spelen daarop in.
Wij benutten kansen en mogelijkheden om knelpunten op te lossen. 
Wij denken met u mee en trekken samen op.
Wij handelen met aandacht voor onze huurders en partners, onze omgeving, collega’s en onze planeet.

Zichtbaar
en daarmee toegankelijk 

voor huurders en partners

Doortastend
om te doen 
wat nodig is

Verbindend
om samen meer te 

bereiken

Werken met aandacht 
om elkaar te begrijpen en 
zo het verschil te maken

Wij bepaalden onze koers voor de komende 
jaren samen met medewerkers, huurders en 

partners. Om een thuis te kunnen bieden 
richten wij ons op vier thema’s: Huis van de 
toekomst, Thuis in de buurt, De kracht van 
netwerken en Daadkrachtige organisatie.  

DIT MAG U VAN ONS VERWACHTEN 

ONZE KERNWAARDEN

Meer op mijande.nl




