
Prachtige resultaten 
Het jaar leek heel mooi te beginnen: de eerste 

coronavaccinatie op 6 januari in Nederland. We hadden toen 
niet gedacht dat we nog een heel jaar met de pandemie 

zouden zitten. Bij OFW zat op enig moment tot 20% van het 
personeel thuis vanwege corona. Desondanks kon het 

meeste van ons werk gewoon doorgaan en hebben we in 
2021 een heel aantal prachtige resultaten bereikt. 

Partners en medewerkers enorm bedankt hiervoor! 

TERUGBLIK               OFW’S 2021 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Onze doelgroep onder dak
Beschikbaar, gevarieerd en 
betaalbaar

Inclusieve samenleving
Prettig, veilig en trots samen 
wonen en leven

Duurzaam goed wonen
Goed onderhouden, duurzame 
toekomstbestendige en 
betaalbare woningen

Duurzame organisatie
Samenwerken met partners en 
een klantgerichte dienstverle-
ning

nieuwe verhuringen

woningzoekenden

jaar gemiddelde wachttijd

jaar gemiddelde actieve zoektijd

woningen bezocht voor 
dagelijks onderhoud

woningen geschilderd

rookmelders geplaatst

nieuwbouwwoningen opgeleverd

woningen in aanbouw

woningen voorzien van zonnepanelen > +72

woningen voorzien van elektrisch koken > +205

gasloze woningen > +41
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Woning zoeken en huren
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Zo besteden we de gemiddelde huur

Energielabels

Nieuwbouw en duurzaamheid 

verkochte woningen
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Het totale jaarverslag inclusief financiële jaarrekening, vind je op ofw.nl/publicaties.
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Mooie resultaten in pittige tijden 
Na corona kregen we te maken met een bedreiging aan ons 

kantoor. We moesten ons kantoor tijdelijk sluiten voor bezoek 
en ons kantoor nog veiliger maken. Dat hebben we gedaan. 

Ondertussen werkten we door aan fijn wonen in Dronten. Dat 
heeft geresulteerd in mooie resultaten, waar we trots op zijn. 
We bedanken iedereen voor het fantastische werk in 2022 en 
kijken uit naar al het moois dat we in 2023 samen gaan doen!

OFW’S 2022              IN ÉÉN OOGOPSLAG

Onze doelgroep onder dak
Beschikbaar, gevarieerd en 
betaalbaar

Inclusieve samenleving
Prettig, veilig en trots samen 
wonen en leven

Duurzaam goed wonen
Goed onderhouden, duurzame 
toekomstbestendige en 
betaalbare woningen

Duurzame organisatie
Samenwerken met partners en 
een klantgerichte dienstverle-
ning

nieuwe verhuringen

woningzoekenden

jaar gemiddelde wachttijd

jaar gemiddelde actieve zoektijd

woningen bezocht voor 
dagelijks onderhoud

woningen geschilderd

keukens vervangen 

daken vernieuwd

badkamers vervangen 
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nieuwe 
woning 7,4

Huur
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woningen voorzien van zonnepanelen +92

woningen voorzien van elektrisch koken +207
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