Maatschappelijk
verantwoord
met Domesta
Domesta is een maatschappelijk
ondernemende corporatie.
Dat betekent dat wij onze rol
en verantwoordelijkheid in de
samenleving ruimer zien dan
alleen het aanbieden van goede
en betaalbare huurwoningen.
Hiernaast is in vier basisprincipes
samengevat hoe Domesta
invulling geeft aan het begrip
‘maatschappelijk verantwoord
ondernemen.’
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Domesta verbetert de
samenleving, samen

Domesta werkt
duurzaam

Wij geloven in de kracht van het individu én van het collectief.
We stimuleren mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor
hun leefomgeving en de regie te voeren over hun leven. Maar
we zien de vitale samenleving ook als een verantwoordelijkheid
die we met elkaar delen. Huurders, Domesta en partners. We
omarmen sociale initiatieven van onze huurders en van onze
medewerkers. Om die initiatieven te laten ontstaan zorgen we
voor samenspraak, samenwerking en saamhorigheid in de wijk.
Dat doen we bijvoorbeeld door onze gebouwen in een wijk naast
het hoofddoel nog extra functies te laten vervullen.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel van onze
bedrijfsvoering, werkwijze en cultuur. Domesta gaat zorgvuldig
om met de omgeving, grondstoffen, energie en mensen. En
we vragen van onze medewerkers, partners en huurders dat
ook te doen. We zoeken samen continu naar manieren om de
samenleving en onze eigen organisatie te verduurzamen. We zijn
daarover transparant. Iedereen kan zien wat we goed doen en
vertellen waar we beter kunnen.

Domesta streeft naar schone
en gesloten kringlopen

Domesta zorgt voor
een gezonde natuur

Woningen en gebouwen van Domesta hebben een begrensde
levensduur. Dat betekent dat ze ooit gebouwd worden en
vele jaren later weer worden afgebroken. Wij ontwerpen onze
woningen en gebouwen met een technische en biologische
kringloop in gedachten. We weten welke materialen gebruikt
worden bij de bouw en wat er dus bij sloop weer vrij komt. Om de
kringloop te kunnen sluiten zorgen we er voor dat de vrijkomende
materialen makkelijk te scheiden en opnieuw te gebruiken zijn. De
materialen die we gebruiken zijn schoon en gezond. Bij voorkeur
hebben ze een lange levensduur, zijn ze recyclebaar of snel
hernieuwbaar. Ingrediënten met ontoelaatbare impact passen we
niet meer toe en waar nog aanwezig faseren we die uit. Dezelfde
gesloten schone kringloop benadering past Domesta ook toe in alle
andere onderdelen van de bedrijfsvoering.

De leefomgeving van mensen is een ecosysteem. In een gezond
ecosysteem komen verschillende plant- en diersoorten voor.
Dat is waarom Domesta ‘groene’ projecten zelf realiseert en
sponsort. We passen bijvoorbeeld groene sedumdaken toe en
hebben in Coevorden een wijktuin aangelegd. En bij nieuwbouwen renovatieprojecten wordt ook de ‘groene’ inrichting van de
omgeving meegenomen.
Wij willen energieneutraal werken en bouwen. Daarvoor maken
we gebruik van energie uit lokale en onuitputtelijke bronnen en
minimaliseren we ons energieverbruik. Ook met water gaan we
zorgvuldig om. We reduceren verbruik, beschermen bronnen en
bewaken de kwaliteit van afvalwater.

