
Met ons jaarplan geven we invulling aan ons onder-
nemingsplan ‘Inspireren & Verbinden 2018-2023’. 
Het jaarplan 2022 is een logisch vervolg op ons 
vorige jaarplan, waarin we verdere uitwerking 
hebben gegeven aan onze nieuwbouwplannen, visies 
en beleid, organisatie en werkwijze (doelmatig, 
klantgericht). Het totale jaarplan inclusief financiële 
begroting, vind je op ofw.nl/publicaties. 

Voldoende beschikbaar woningaan-
bod met acceptabele wachttijden

Gevarieerd woningaanbod, passend 
bij de behoeften van de doelgroep

Betaalbaar woningaanbod dat 
toegankelijk is voor onze doelgroep

Nieuwbouw:
     54 appartementen Lijzijde Dronten
     10 woningen Het Palet Dronten
     Ontwikkeling 30 appartementen en een          
     Multifunctioneel Centrum Swifterbant
     Ontwikkeling 60 appartementen 
     ‘gemengd wonen’ stationslocatie 
     Dronten
     Planvorming 50 woningen voor spoed-      
     zoekers (flexwonen)

Beleid:
     Evaluatie verkoopbeleid
     Implementatie nieuw huurbeleid
     Verkenning Voorzieningenwijzer –     
     instrument voor armoedebeleid 
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Onze doelgroep onder dak
Leefbare woonomgeving 
 prettig samen wonen en leven  
 veiligheid 
 trots op eigen woning en wijk

Inclusieve samenleving

Zo wordt de 
maandelijkse 
huur gebruikt

Samen met partners invulling geven aan 
onze thema’s

Meer regelruimte voor medewerkers

Klantgerichte dienstverlening > oog en 
oor voor de klant, de klant helpen op een 
manier die bij hem of haar past

Duurzame organisatie

Voorbereiden nieuw onderne-
mingsplan en Strategisch Beleids-
plan Voorraad & Nieuwbouw

Implementeren klantvisie

“Wij bieden onze doelgroep 
voldoende beschikbare, 
betaalbare, passende, 
kwalitatief goede en 

duurzame huisvesting in 
wijken waar het prettig 

samen wonen is.”

“Wij bereiken dit met een 
klantgerichte, efficiënte en 

transparante organisatie en 
een doeltreffende inzet van 

(financiële) middelen.”

Opstellen en implementeren Visie 
Inclusiviteit en Leefbaarheid
 Uitvoeren & opvolgen 
 buurtinventarisaties 
 Beeldkwaliteitplan 
 > schoon, heel en veilig
 Onderzoek hulp bij tuinonderhoud

Verkenning beleid en aanpak woonfraude

Realiseren uitbreiding Gezondheidscentrum 
Dronten-West

 

OFW’S 2022                IN ÉÉN OOGOPSLAG

Onze 
thema’s, 
beloftes en 
acties

Kwalitatief goede woning
goed onderhoud, technisch in orde, 
veilig en gezond

Duurzame woning
energiezuinig, toekomstbestendig en 
duurzaam gerealiseerd

Betaalbare woning
kwaliteit staat in verhouding tot de prijs

Duurzaam goed wonen

Vertalen visie duurzaamheid naar 
vastgoedstrategie (energiezuinig, 
circulair, klimaatadaptief en 
natuur-inclusief)

Actualisering inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid

Uitvoeren begroting planmatig 
onderhoud

MISSIE

Onze

miljoen
35,5

Exploitatielasten 
(incl. onderhoud)

Beschikbaar voor 
investeringen

Rentelasten

27%

22%
19%

17%

15%

Bedrijfs-
voeringkostenBelastingen en 

heffingen

€
€


