staat voor wonen
Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen
heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar
zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.

Lefier heropent duurzaam kantoor in Emmen
Op dinsdag 6 februari heropenden we
ons kantoor in Emmen. We maakten
het duurzaam. En we richtten het zo in,
dat verschillende teams nog beter
samenwerken. Want door beter samen
te werken kunnen we onze klanten nog
beter van dienst zijn.
proeftuin voor duurzaamheid

Onze locaties vormen een proeftuin voor duur

zame maatregelen die we uiteindelijk ook willen
toepassen bij onze huurwoningen. In al onze

kantoren verminderen we het energieverbruik.

Dit doen we met bijvoorbeeld ledverlichting en
zoneverwarming. Ook gaven we elk kantoor

een duurzaam thema. Het pand in Emmen was
nog in een goede staat. We kozen daarom als
thema ‘het circulaire kantoor’.

hoe werken we hier samen?

De maatschappij van nu is dynamisch, en

vraagt om een andere manier van werken.

Daarom ontwierpen we een duurzame, prettige
en moderne werkomgeving. Het kantoor biedt
een diversiteit aan werkplekken en overleg
plekken. Hier maken we met elkaar flexibel

gebruik van. Ook werken we zo veel mogelijk
op een locatie dicht bij huis en digitaal.
zo besparen we

Financieel directeur Matthieu van Olffen droeg symbolisch de sleutel over aan een aantal Lefier-medewerkers.

Emmen: het circulaire kantoor
Het thema van ons pand in Emmen is ‘het
circulaire kantoor’. Ons uitgangspunt was
daarom hergebruik en zorgvuldig omgaan
met materialen en grondstoffen. We hebben
een grijswatersysteem en gaan over op
zonne-energie. We hergebruikten zo veel
mogelijk spullen voor de nieuwe inrichting.
Zoals wanden, armaturen en 75% van onze
meubelen. Daarnaast kozen we voor
meubilair dat is gemaakt van PET-flessen.
De vloerbedekking en plafondsystemen zijn
cradle-2-cradle. En om te kunnen recyclen,
scheiden we ons afval nog beter. Zo wordt van
onze koffiebekers hygiënepapier gemaakt.

Lefier staat voor wonen. Daarom willen we

betaalbaar en efficiënt werken. Met de verduurzaming en nieuwe manier van werken halveren

we de huisvestingskosten. Zo blijft er geld over
voor het bieden van betaalbare huurwoningen.

Het kantoor in Emmen is nu klaar. Onze andere
drie locaties volgen dit eerste halfjaar.
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openingstijden woonwinkel Lefier
Wilt u langskomen in onze woonwinkel?
U bent van harte welkom! U kunt elke
werkdag bij ons terecht:
●	tussen 08.00 en 12.00 uur kunt u vrij
inlopen
●	van 12.00 tot 16.30 uur werken wij op
afspraak
waarom ’s middags op afspraak?
In onze woonwinkel werken wij ’s middags
op afspraak. U kunt dan zelf kiezen hoe
laat u komt en in de meeste gevallen
hoeft u dan niet te wachten. Verder weet
u dan vooraf wat u moet meenemen.
En de medewerker weet precies waarvoor
u komt. Zo kunnen wij u sneller en nóg
beter van dienst zijn.
hoe maakt u een afspraak?
U kunt een afspraak maken via ons
telefoonnummer 088 - 20 33 000 of
‘s ochtends aan de balie.
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volg ons
Reparatie melden? Plan zelf uw afspraak!
Dat kan heel gemakkelijk via onze website.
www.facebook.com/Lefierwonen
Hoe zorg je dat investeringen aansluiten
bij lokale wensen en behoeften?
Directeur Vastgoed Pieter Witzenburg
legt het uit in deze video.
www.twitter.com/Lefier_wonen

Lefier
t 088 - 20 33 000
telefonisch bereikbaar:
iedere werkdag 8.00 - 17.00 uur
Postbus 2102 | 7801 CC Emmen
info@lefier.nl | www.lefier.nl

