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SAMENVATTING 
 
 
OFW zet zich in voor een woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten, waarin mensen prettig 
samenleven en waar het rijk- of arm-zijn niet doorslaggevend is voor de kansen die ze krijgen. Onze 
kernkwaliteiten zijn ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een solide maatschappelijke 
verankering. Onze missie is:  
 
We bieden een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten voor mensen die niet 
in hun eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. 
 
Onze eerste aandacht gaat naar die mensen die op de Dronter woningmarkt niet in hun eigen 
woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. We willen het mogelijk maken dat ook zij in 
staat zijn om hun woonwensen in de gemeente Dronten te vervullen.  
 
We vinden het belangrijk dat mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Het is 
onze overtuiging dat we hieraan een bijdrage leveren met woningen die aansluiten bij de persoonlijke 
woonbehoeften, in wijken die bewoners trots maken.  

Het werk van OFW aan een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten kunnen en 
willen we niet los zien van de inspanningen van anderen. Als maatschappelijk partner in wonen zijn 
we medeverantwoordelijk voor een goede samenwerking met onze professionele partners en 
bewoners.  

Dit is wat we doen.  
Speerpunt 1: Alle doelgroepen onder dak 
De activiteiten van OFW richten zich op het beschikbaar houden van een voldoende woningaanbod in 
het goedkopere marktsegment in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Deze woningen verhuren we 
aan diegenen die op de woningmarkt zonder onze steun moeite hebben om hun wooncarrière op een 
passende wijze te starten of te vervolgen. 
 
Huishoudens met een laag inkomen zijn de primaire doelgroep van OFW. In ons huurbeleid nemen 
we daarom als uitgangspunt dat de huren die we vragen, de ontvangst van huurtoeslag niet in de weg 
staan. Om de woonlasten voor huurders te beperken, zoeken we bovendien actief naar mogelijkheden 
om met name de energiekosten te beperken. 
 
Met inachtneming van de wettelijke normen hanteert OFW als criterium voor goed huurderschap dat 
mensen in staat zijn om met een goede betalingsdiscipline, goede wijze van bewoning en zonder 
overlast te wonen. Bij mensen uit de gemeente Dronten waar dat niet bij lukt, biedt OFW een sluitend 
vangnet. Dit onder voorwaarde dat deze mensen bereid zijn om hulp te accepteren, die we samen met 
onze lokale maatschappelijke partners organiseren. 
 
Daarnaast heeft OFW aandacht voor mensen die vanwege hun inkomen (lagere middeninkomens) op 
de lokale woningmarkt tussen de wal (sociale huur) en het schip (de koopmarkt) dreigen te vallen. 
Voor hun creëren we voldoende aanbod binnen de kaders van de wet. Een van de mogelijkheden is 
de verkoop van bestaand bezit.  
 
Andersoortige huisvestingsactiviteiten (bijvoorbeeld nieuwbouw koop, dure huur, short stay of 
activiteiten buiten de gemeente Dronten) hebben voor OFW geen volkshuisvestelijke prioriteit. We 
benaderen ze als commerciële activiteiten waarbij ons handelen de uitkomst is van een zakelijke 
afweging. Daarin hebben we aandacht voor de mate waarin de activiteit aansluit op onze primaire 
doelen, op onze kernkwaliteiten, het verdienpotentieel en de eventuele risico’s. 
 
De omvang en samenstelling van ons woningaanbod stemmen we voortdurend af op de 
veranderende woonbehoeften die we binnen de gemeente Dronten waarnemen. Hierbij werken we 
graag samen met de gemeente Dronten en met zorginstellingen. Zo voorzien we mensen in hun 
behoeften aan wonen met zorg. 
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Speerpunt 2: Goed wonen  
Ons onderhoud is er op gericht om onze woningen te laten voldoen aan een kwaliteitstandaard, die 
ook op lange termijn perspectief biedt op goed wonen. Bij woningen waarbij dat perspectief onder druk 
komt te staan, passen we modernisering light toe, zodat het kansen biedt op een nieuw perspectief. 
Hierbij hebben we oog voor de bouwkundige kwaliteit, veiligheid, het wooncomfort, waaronder het 
binnenklimaat en architectonische uitstraling. 
 
Toekomstbestendigheid speelt ook een belangrijke rol in de uitvoering van onze moderniserings- en 
nieuwbouwactiviteiten. Dat uit zich in de materiaalkeuze, maar ook in de wijze waarop we onze 
gebouwen zodanig flexibel maken dat zij in de toekomst eenvoudig zijn aan te passen aan 
veranderende gebruikswensen. 
 
Met het aanbod van een toekomstbestendige woning, nodigen we onze bewoners uit om een 
duurzame relatie aan te gaan met hun woning en woonomgeving. OFW faciliteert deze relatie door 
bewoners op verschillende manieren de kans te bieden om het wonen naar eigen voorkeuren in te 
richten. Dat doen we door het bieden van keuzemogelijkheden en via bewonersparticipatie in onze 
beleidsvorming. 
 
We weten dat de tevredenheid van onze huurders niet alleen wordt bepaald door de kwaliteit van 
onze woningen, maar ook door de kwaliteit van onze dienstverlening. OFW staat voor een 
transparante werkwijze.  
 

Speerpunt 3: Kansrijke woonomgeving 
We hechten veel waarde aan een goede kwaliteit en uitstraling van de woon- en leefomgeving, 
waarbinnen onze woningen zich bevinden.  
 
Met inzet van onze kernkwaliteiten ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een solide lokale 
verankering dragen we bij aan de infrastructuur van duurzame toekomstbestendige wijken. In onze 
ogen zijn duurzame wijken ook gemengde wijken waarin mensen in verschillende fasen van hun 
wooncarrière samen wonen.  
 
OFW wil dicht bij de bewoners staan die in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor het 
functioneren van de wijk. OFW wil bewoners aanspreken op hun kracht en denkt daarvoor vanuit 
kansen. Waar een directe relatie ligt met het huurgedrag, intervenieert OFW waar nodig. Daarnaast 
kunnen we bewoners met onze kennis en contacten ondersteunen om te werken aan een wijk waarop 
ze trots kunnen zijn. Daarbij geven we ruimte aan bewoners- en wijkinitiatieven en waar nodig wordt 
hierin gefaciliteerd.  
 
We willen graag een bijdrage leveren aan het realiseren en beheren van maatschappelijk vastgoed, 
als we daarmee het voorzieningenniveau op peil kunnen houden. Echter staan onze 
financieringsmogelijkheden erg onder druk en is het steeds lastiger om maatschappelijk vastgoed in 
eigendom te realiseren.  
 

Speerpunt 4: Energiesprong 
OFW is ervan overtuigd dat zij zowel naar haar huurders als naar de samenleving als geheel een 
verantwoordelijkheid draagt om een actieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een 
toekomstbestendig energiesysteem. De energiekosten maken immers een substantieel deel uit van de 
woonlasten. Andersom houdt de totale energievraag verband met een substantieel deel van het 
wonen.  
 
Langs de drie lijnen van Trias Energetica zetten we daarom in op een energieneutraal woningaanbod. 
In de eerste plaats nemen we maatregelen waarmee het energieverbruik wordt teruggebracht. Dit 
doen we door de woningen energiezuiniger te maken en door het bevorderen van energiebewust 
woongedrag bij onze huurders. In de tweede plaats richten we ons op de mogelijkheden om in (de 
nabijheid van) ons woningbezit te komen tot duurzame energieopwekking. We zorgen ervoor dat we 
de energie die we gebruiken efficiënter gebruiken. Volgens nieuwe theorieën is er een vierde stap te 
noemen, namelijk het hergebruik van reststromen. Deze mogelijkheid nemen we ook mee. 
Tenslotte nemen we graag deel aan het maatschappelijk debat over een ontwikkeling naar een nieuw 
energiesysteem en zien het als een vanzelfsprekendheid om onze kennis te delen met anderen. 
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Dit is wat we moeten kunnen.  
OFW is er op toegerust om met haar kernkwaliteiten ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een 
solide lokale verankering, op ieder van de genoemde speerpunten belangrijke resultaten tot stand te 
brengen. Ons motto hierbij is ‘in één keer goed, zonder (veel) schakels, maar wel integer en 
controleerbaar’. Hiermee willen we aangeven dat onze inzet altijd is gericht op een efficiënte realisatie 
van duurzame oplossingen van de vraagstukken die ons bezighouden. 
 
Deze werkwijze vertaalt zich in de manier waarop we omgaan met de drie belangrijkste fundamenten 
van onze organisatie: 
 
1. Onze medewerkers en de organisatievorm waarin zij samenwerken 
2. Onze verankering in de lokale samenleving 
3. De financiële middelen die ons ter beschikking staan 
 

Fundament 1: Professionele organisatie 
Professionele medewerkers en een passende organisatie waarin wij samen kunnen werken, is een 
belangrijke voorwaarde om inhoud te geven aan de strategische speerpunten van OFW. Net zoals we 
extern dat bij onze bewoners en samenwerkingspartners doen, stimuleren we intern onze 
medewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen, flexibel en breed inzetbaar te zijn en als professional 
bij te dragen aan een organisatie waarop we trots kunnen zijn. We borgen dit met een duurzaam 
personeelsbeleid. Hierin bieden we medewerkers veiligheid en ruimte voor initiatief en creativiteit. We 
zijn ons bewust dat het aansturen van begrepen processen een andere benadering vraagt dan het 
aansturen van innovatie- en vernieuwingsprocessen. We bieden medewerkers kansen om 
ervaringsgericht te leren.  
 
Bij de inrichting van onze organisatie is ons uitgangspunt dat we onze klanten, belanghouders en 
medewerkers benaderen als zelfstandige mensen. We denken daarbij vanuit kansen en dat wat wel 
mogelijk is.  
 
Via deze gedachte ontwikkelt OFW een platte, lerende organisatie waarin de zelfsturende teams van 
professionals een of meerdere bedrijfsprocessen beheren. De teams werken continu aan de 
verbetering van deze processen. Medewerkers kunnen deel uitmaken van meerdere (project)teams.  
 
Als OFW onderschrijven we het belang van een goede Governance en conformeren ons aan de eisen 
die daaraan vanuit de wet en de bedrijfstak worden gesteld. 
 

Fundament 2: Solide lokale verankering 
OFW is sterk verankerd in de Dronter samenleving. We weten wat er op het terrein van de 
volkshuisvesting aan de hand is en we hebben een goede relatie met onze verschillende type 
belanghouders. Dat doen we door met een open en constructieve houding deel te nemen aan formele 
netwerken en overleggen. Ook staan we dicht bij de mensen en hebben we oog voor wat speelt in de 
informele structuren en verbanden in de wijken en kernen. 
 
OFW stemt haar beleidsvoornemens af met anderen (waaronder de gemeente Dronten en de 
Huurders Belangen Vereniging) die zich net als OFW inzetten voor een kansrijke woon- en 
leefomgeving in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. We kennen elkaars visies en werkwijzen. We 
respecteren ieders kracht en zijn een goede samenwerkingspartner wanneer we hiermee de totale 
kwaliteit van de samenleving kunnen versterken en delen onze kennis.  
 
We ervaren dat we ons werk doen vanuit een maatschappelijke opdracht en met maatschappelijk 
kapitaal. We willen dan ook graag laten zien hoe we deze opdracht invullen. Daarvoor zijn we 
transparant in de dingen die we doen en die we niet doen.  
 

Fundament 3: Gezonde Financiële basis 
OFW gaat uit van een lange termijn betrokkenheid bij de aanpak van de volkshuisvestelijke opgaven 
in de gemeente Dronten. Dit uitgangspunt komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop we onze 
financiële positie benaderen. Voorop staat dat we beschikken over een financiële positie die onze 
financiële belanghouders voldoende vertrouwen geeft dat we onze verplichtingen ook op lange termijn 
kunnen voldoen. Dat betekent dat we niet alleen oog hebben voor ons eigen vermogen en het daarop 
te behalen financieel rendement, maar ook voor de ontwikkeling van onze kasstromen en het 
risicoprofiel van onze strategie. De afgelopen jaren is onder andere door het regeringsbeleid van 
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Rutte I en II, de financiële druk op OFW flink toegenomen. Ook de bijdrage aan het oplossen van 
problemen binnen de corporatiesector hebben een negatief effect op onze financiële mogelijkheden 
(investeringspotentieel) evenals de verwachte sterke daling van de WOZ-waarde van woningen. De 
investeringsruimte proberen we zo groot mogelijk te maken door onze inkomsten te vergroten en onze 
uitgaven te verminderen. Dit vraagt om een constante voeling met de buitenwereld en het maken van 
scherpe keuzes.  

Dit is onze cultuur. 
Om de basis van de organisatie te verstevigen, werken we binnen OFW gericht en geven we 
gezamenlijk inhoud aan de cultuur binnen de organisatie. Het werken vanuit dezelfde normen en 
waarden vormt de fundering om invulling aan de missie en speerpunten te geven. Binnen OFW zijn 
deze normen en waarden vertaald in het “OFW-(cultuur)huis”. Hierin zijn gemeenschappelijke normen 
en waarden geformuleerd. 
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1 INLEIDING 
Voor u ligt het beleidsplan van de in de gemeente Dronten gevestigde en werkzame woningcorporatie 
Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Het bevat ons beleid voor de komende vijf jaren. Een 
beleidsplan is voor OFW van grote waarde. Het inspireert, bakent ons werkveld in de gemeente 
Dronten af en het agendeert de zaken waarvan wij vinden dat die aandacht verdienen. 
Vanzelfsprekend hebben we bij het opstellen van het beleidsplan rekening gehouden met de wensen 
van onze stakeholders. Deze kennen wij door de diverse stakeholdersdebatten die we hebben 
gehouden, maar ook door overleggen. In het bijzonder zijn te noemen de periodieke overleggen met 
de gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging. 
 
Waarom een nieuw beleidsplan? 
De aanleiding voor het herijken van het beleidsplan is, dat de periode van ons vorige beleidsplan 
‘Samen voor Kansrijk 2007-2011’ is afgelopen (de evaluatie van dit beleidsplan is opgenomen in het 
jaarverslag over 2011).  
 
Het actualiseren van ons beleidsplan biedt ons de kans om weer een volgende stap te maken in de 
verbetering van onze beleidscyclus. Naar aanleiding van aanbevelingen van de visitatiecommissies in 
2005 en 2009 is hier al gedurende een aantal jaren aan gewerkt. We hebben onze ambities en 
doelstellingen nu waar mogelijk nog concreter geformuleerd, meetbaar gemaakt en ze sluiten meer 
aan op te realiseren prestaties in de jaarlijkse begroting, afspraken met stakeholders en de 
prestatieafspraken met de Raad van Commissarissen (RvC).  
 
Daarnaast is het gereedkomen van dit nieuwe beleidsplan een natuurlijk moment om onze integrale 
beleidscyclus te digitaliseren. Op dit terrein is echter nog niet veel ervaring in Nederland en het zal 
daarom enige tijd in beslag nemen. 
 
Impact kabinetsbeleid Rutte II 
De hoofdlijnen van ons beleid blijven hetzelfde als in de vorige beleidsperiode, maar we zijn ons 
bewust dat de economische situatie verandert en onzeker is. Met name het nog uit te werken 
kabinetsbeleid van Rutte II (gepresenteerd toen het concept van ons beleidsplan al vastgesteld was), 
de te verwachten veranderingen in het woningdossier, de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk en 
daarmee samenhangende forse heffingen voor woningcorporaties zijn van grote invloed op onze 
investeringsmogelijkheden. De forse saneringssteun die het CFV voornemens is te heffen o.a. als 
gevolg van de derivatenproblematiek van woningcorporatie Vestia en de verwachting van het WSW 
dat de huizenprijzen sterk zullen dalen als gevolg van een stagnerende koopmarkt hebben eveneens 
een groot effect op de investeringsmogelijkheden van OFW.  
 
We houden vast aan onze ambities, maar de wijze waarop en het tempo waarin we samen met onze 
stakeholders ambities en doelstellingen uit ons beleidsplan kunnen realiseren is aangepast. Concreet 
betekent het onder andere dat we minder nieuw kunnen bouwen en het moderniseren van onze 
bestaande woningen in een ‘light’-variant uitvoeren (dit wordt per te moderniseren complex 
uitgewerkt). 
 
Totstandkoming en betrokkenheid stakeholders  
Uiteraard zijn onze stakeholders bij beleidsvorming betrokken. De gemeente Dronten en de Huurders 
Belangen Vereniging nemen daarbij een bijzondere positie in. De positie van de gemeente Dronten is 
mede ingegeven vanuit het BBSH (en op termijn op basis van de herziene Woningwet), de 
gemeentelijke woonvisie en het bestaande en het nieuw in ontwikkeling zijnde convenant. De positie 
van de Huurders Belangen Vereniging is verankerd in de wet Overleg Huurder Verhuurder en de 
samenwerkingsovereenkomst die wij met hen hebben. Met beide partijen hebben wij periodiek 
overleg. In deze overleggen vindt regelmatig gedachtenuitwisseling plaats over beleid. Met het 
opstellen van het beleidsplan hebben we rekening gehouden met de ons bekende visies van de 
gemeente en Huurders Belangen Vereniging. 
 
We stellen het op prijs dat we zoveel goede contacten en fijne samenwerkingspartners hebben in de 
samenleving en dat er goed met ons wordt meegedacht. Door de samenwerkingsverbanden en –
overeenkomsten en bestaande overlegstructuren met stakeholders kennen we de lokale 
maatschappelijke agenda. De maatschappelijke agenda is input voor het geactualiseerde beleidsplan. 

http://www.transparantofw.nl/jaarverslag-2011/F_1081/Onzevisie1.Beleidspla1/aDU1202_Evaluatie-Beleidsplan-Samen-voor-kansrijk.aspx
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Ook de opbrengsten van de algemene stakeholdersbijeenkomsten in 2007, 2008 en 2009 en de 
verdiepende bijeenkomsten van 2010 (met het thema ‘Duurzaamheid’) en 2011 (‘Leefbaarheid’) zijn 
meegenomen in de beleidsvorming voor de komende jaren.  
 
Om tot het beleidsplan te komen is eerst een ‘Ontwikkelvisie’ opgesteld. Hierin staan de hoofdlijnen 
van ons nieuwe beleidsplan. De ontwikkelvisie is voorgelegd aan de Huurders Belangen Vereniging 
en de gemeente Dronten. Zij hebben ons een eerste reactie gegeven, maar waren natuurlijk 
geïnteresseerd in de samenhang met het beleidsplan.  
 
Op 1 november 2012 hebben we onze jaarlijkse stakeholdersdag gehouden. De ontwikkelvisie is aan 
de deelnemers van het stakeholdersdebat toegestuurd. We hebben die dag, naast een terugkoppeling 
van de resultaten van het vorige beleidsplan, gesproken over de onderwerpen: 

 Scheiding financiering wonen en zorg 

 Samenwerking in het bieden van een sluitend vangnet in de gemeente Dronten 

 Wat is een kansrijke woonomgeving/Wat zijn kansrijke wijken? 

 Integrale aanpak bij nieuwbouw- en moderniseringsprojecten 

 Energiezuinige woningen met een gezond binnenklimaat 

 Onderhoudsprocessen met leveranciers samen efficiënter maken 

 Verhuisbeleid en kwaliteit van de woning 
 

Met name is aan de orde geweest waar samenwerking met onze maatschappelijke partners mogelijk 
en noodzakelijk is om onze ambities te realiseren. Deze bespreking was input voor het beleidsplan. 
De voorlopige vaststelling van het beleidsplan is op 21 november 2012 door de RvC goedgekeurd, 
daarna ontvingen onze stakeholders het beleidsplan en is aan hun gevraagd een reactie te geven. We 
hebben een beperkt aantal reacties mogen ontvangen. Bij het opstellen van het definitieve plan 
hebben we hier rekening mee gehouden. 
 
Leeswijzer 
In dit beleidsplan delen we onze missie en filosofie met u en zoomen we in op de beleidsthema’s 
waaraan wij ons verbinden:  
 

 Alle doelgroepen onder dak 

 Goed wonen 

 Kansrijke woonomgeving 

 Energiesprong 

 Duurzame organisatie 
 
Per beleidsthema hebben we ambities en doelstellingen geformuleerd die we samen met onze 
maatschappelijke partners, ieder met inbreng van de eigen kwaliteiten, in deze beleidsperiode willen 
realiseren. In de jaarlijkse begrotingen worden de doelstellingen verder geconcretiseerd en financieel 
onderbouwd. Sommige doelstellingen hebben een continu karakter, bij andere is sprake van een meer 
projectmatige aanpak. In de begroting worden met name de nieuwe ontwikkelingen genoemd. In ons 
jaarverslag verantwoorden we op transparante wijze zowel onze projectmatige activiteiten als onze 
activiteiten die een continu karakter hebben. Het jaarverslag 2012 gebruiken we als een nulmeting 
voor dit nieuwe beleidsplan. De begroting 2013 is voor het eerst op dit beleidsplan gebaseerd. Het 
jaar 2012 is derhalve een overgangsjaar. 
 
In hoofdstuk 2 leest u over de ingrijpende en recente ontwikkelingen en regelgeving die van invloed 
zijn op het speelveld van de corporaties. In bijlage 1 bij dit beleidsplan hebben we enige 
achtergrondinformatie toegevoegd. 
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Op deze plaats is het goed om aan te geven dat het algemene beleid van OFW een nadere uitwerking 
kent in deelbeleidsplannen.  
Met het actualiseren van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw ‘Duurzaam bouwen 
aan goed wonen’ (2007) starten we in 2013. In het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 
gaan we onder andere in op de demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt 
en wat de gevolgen daarvan zijn voor de bestaande woningvoorraad en nieuw te bouwen woningen. 
Het beleid van OFW rond modernisering, groot onderhoud en verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad wordt hierin verder geconcretiseerd. Dit geldt ook voor de nieuwbouwplanning en de 
projecten rond wonen en zorg. De gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging hebben 
reeds aangegeven zich nauw betrokken te voelen bij de prioriteitstelling rond bouwkundige projecten. 
Zeker in het licht van de beperkte investeringsmogelijkheden. 
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2 SPEELVELD CORPORATIE OFW 
 
In wetten en andere regelgeving is vastgelegd welke activiteiten woningcorporaties uit mogen voeren 
en aan welke regels zij zich moeten houden. Het Rijk houdt daar toezicht op. Woningcorporaties 
werken namelijk voor een maatschappelijke belang. Het vermogen van corporaties en al hun 
activiteiten komen ten goede aan betaalbare woningen vooral voor mensen met lagere inkomens. Ook 
dragen ze bij aan leefbaarheid in wijken en zorgen ze voor gebouwen met maatschappelijke 
voorzieningen. 
 
Binnen de kaders van deze regels hebben corporaties beleidsvrijheid: het zijn private ondernemingen 
zonder winstdoelstelling. De corporatiesector heeft daarnaast eigen afspraken en codes over de 
manier waarop corporaties functioneren.

1
  

 
Ook ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal, zijn van invloed op de keuzes die corporaties 
(kunnen) maken in hun te voeren beleid. Er ligt een enorme bezuinigingsopgave. De voorgenomen 
maatregelen van kabinet Rutte II in combinatie met de saneringssteun en dalende woningprijzen 
hebben een groot effect op de investeringsmogelijkheden Daarnaast is de woningmarkt één van de 
terreinen waar hervorming (in de zin van een integrale aanpak) noodzakelijk is. 
 
Hierna omschrijven we de ingrijpende en recente ontwikkelingen en regelgeving die van invloed zijn 
op het speelveld van de corporaties. In de bijlage bij dit beleidsplan hebben we enige 
achtergrondinformatie toegevoegd. 
 
Gevolgen regeringsbeleid Rutte I en II en saneringsheffing CFV 
Verhuurdersheffingen 
In de afgelopen jaren zijn al verschillende maatregelen door de overheid (of aan de overheid gelieerde 
organisaties) ingevoerd die de financiële ruimte van corporaties beperkt hebben en corporaties er toe 
brachten hun projectenplanningen bij te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de Vogelaarheffing, de 
invoering van de vennootschapsbelasting, het inflatievolgend huurbeleid en de sterke verhoging van 
de waterschapslasten. 
 
In het Lenteakkoord Rutte I is opnieuw een maatregel voor corporaties opgenomen: de 
verhuurdersheffing. Deze heffing betekent voor verhuurders met meer dan 10 woningen en 
huurwoningen tot de huurtoeslaggrens een afdracht in 2013 van € 5 miljoen en vanaf 2014 € 800 
miljoen per jaar. Het gevolg was dat veel corporaties bouwplannen temporiseerden dan wel 
stopzetten. De Eerste Kamer is in januari 2013 akkoord gegaan met de heffing van 2013. Met de 
heffing voor 2014 en verder (nog) niet. De Minister komt in het eerste kwartaal van 2013 met een 
reactie. 
 
Op 29 oktober 2012 werd het regeerakkoord van Rutte II gepresenteerd. Hierin is opgenomen dat de 
woningcorporaties bovenop de heffing als gevolg van het Lenteakkoord een extra verhuurdersheffing 
opgelegd krijgen. In totaal zal de sector jaarlijks € 2 miljard euro moeten afdragen.  
Dit betekent dat, ondanks de breed gedragen gedachte dat corporaties uitgaan van de ‘brede zorg 
voor het wonen’

2
, de investeringsruimte nog verder beperkt wordt en woningcorporaties zich 

noodzakelijkerwijs terugtrekken op hun kerntaken. 
 
Inkomensafhankelijke huurverhogingen 
In het regeerakkoord van Rutte II is een mogelijkheid opgenomen voor extra huurhogingen om 
daarmee de verhuurdersheffingen te kunnen betalen. De wetsvoorstellen hiertoe zijn in behandeling. 
Het gaat om een huurverhoging bovenop de gebruikelijke verhoging (met het inflatiepercentage) van 
de huur: 
- inkomens tot € 33.000:    inflatie + 1,5% 
- inkomens van € 33.000 tot € 43.000:  inflatie + 2,5%  
- inkomens vanaf € 43.000:    inflatie + 6,5% 
Met uitzondering van de huurders met een inkomen boven € 43.000 is dit wel gekoppeld aan een 
maximumhuur van 4,5% van de WOZ-waarde van de betreffende woning. In gebieden met lage WOZ-
waarden is dit problematisch: in plaats van huurverhoging leidt dit tot huurverlaging en worden er dus 

                                                      
1
 Bron: website branchevereniging Aedes  

2
 Advies stuurgroep Meijerink, zie de bijlage 

http://www.aedesnet.nl/
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alles behalve extra inkomsten gegenereerd. Ook in de gemeente Dronten biedt dit nagenoeg geen 
ruimte tot huurverhoging. Hier ligt de verhouding WOZ-waarden versus huren nu op 4,45%. De 
maximumhuur die berekend wordt als 4,5% van de WOZ-waarde staat inmiddels ter discussie. De 
Minister komt in het eerste kwartaal van 2013 met een reactie. 
De opbrengsten van de extra huurverhogingen zijn noodzakelijk, maar het staat wel op gespannen 
voet met de betaalbaarheid van het wonen. 
 
Doorrekeningen effecten regeerakkoord Rutte II 
In de tweede helft van november 2012 hebben financieel adviesbureau Ortec, het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) het regeerakkoord van 
Rutte II doorgerekend. De uitkomsten van deze berekeningen wijken af van hetgeen het Centraal Plan 
Bureau (CPB) had berekend ten behoeve van het regeerakkoord. Gaf het CPB aan dat de corporaties 
de verhuurdersheffingen kunnen opbrengen (onder meer uitgaande van stijgende WOZ-waardes), uit 
de andere rapporten blijkt dat corporaties op grote schaal in problemen komen en geen financiële 
ruimte meer hebben om te investeren. 
 
Geen mogelijkheid meer om leningen aan te trekken 
Als reactie op de doorrekeningen van het regeerakkoord hebben alle corporaties van het WSW in 
november 2012 een brief ontvangen dat zij vanaf 2014 (een aantal corporaties zelfs vanaf 2013) geen 
faciliteringsvolume meer krijgen. Dat betekent dat het WSW geen leningen meer borgt. Corporaties 
kunnen dan niet meer tegen een lager rentetarief lenen, investeren in sociale woningbouw is daardoor 
niet haalbaar. 
 
Heffing saneringssteun door CFV 
Het CFV, als (financieel) toezichthouder namens de overheid, stuurt steeds sterker op 
vermogensontwikkeling van corporaties. Het CFV kan sectorbreed een heffing voor saneringssteun 
opleggen als het met individuele corporaties financieel niet goed gaat. Dit is het solidariteitsbeginsel 
dat van toepassing is op het corporatiestelsel. Het recente voorbeeld is de derivatenproblematiek die 
zich op grote schaal heeft voorgedaan bij Vestia, maar ook andere corporaties hebben een verzwakte 
financiële positie.  
Alle corporaties in Nederland moeten van de sectorinstituten in hun meerjarenbegroting nu rekening 
houden met een aan het CFV af te dragen saneringssteun als een percentage van de 
jaarhuuropbrengst: 4% in 2013, 3% in 2014 en 2015, 2% in 2016 en 1% in 2017. 
 
Aanscherping eisen en voorwaarden sectorinstituten 

Door de verschillende incidenten in de sector is het extern toezicht van de sectorinstituten negatief in 
de publiciteit gekomen. Tezamen met de effecten van het regeerakkoord, brengt het de 
sectorinstituten ertoe om hun eisen en voorwaarden aan te scherpen en sterker op de risico’s te 
sturen.  
Als zekerheid voor het WSW hebben corporaties, een zogenaamde obligo-verplichting moeten 
afgeven. Het risico voor de banken om geld aan corporaties uit te lenen is heel laag. Het WSW heeft 
een zogenaamde triple A-status. Bij problemen moeten alle corporaties financieel bijspringen. Op dit 
moment zijn er veel problemen rond de woningcorporatie Vestia. Mogelijkerwijs roept het WSW de 
obligo in.  
Naast het feit dat het WSW op kasstromen stuurt (waarvoor de corporaties rekening moeten houden 
met een aflossingsfictie van 2% van de leningen) hanteert het WSW de regel dat corporaties slechts 
mogen lenen tot 50% van de WOZ-waarde. Met name bij corporaties die fors hebben geïnvesteerd in 
nieuwbouw of hun bestaande woningbezit, leidt dit tot problemen. De WOZ-waarden van woningen 
stijgen namelijk niet in verhouding met het geïnvesteerde bedrag en bovendien is een algemene 
tendens (en criterium in de beoordelingssystematiek van het WSW) dat WOZ-waarden dalen. Gevolg 
is dat het 50%-criterium overschreden wordt. 
 
Parlementaire enquête woningcorporaties  
Er komt een parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties. De Tweede 
Kamercommissie Woningcorporaties, die de parlementaire enquête naar het functioneren van 
woningcorporaties voorbereid, is in januari 2013 met haar werkzaamheden gestart.  
Aanleidingen voor de parlementaire enquête zijn recente incidenten (o.a. Vestia) en misstanden in de 
sector. Het onderzoek richt zich op het functioneren van het systeem van woningcorporaties, 
waaronder het beheer, het (interne en externe) toezicht op maatschappelijk gebonden kapitaal, de 
positie van huurders en de rol van banken, financiers en gemeenten.  
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Aansturing door gemeente 
In het regeerakkoord van Rutte II staat dat corporaties onder directe aansturing van gemeenten 
komen. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners krijgen extra bevoegdheden. Hoe dit wordt 
uitgewerkt en hoe zich dit verhoudt tot hetgeen nu in het BBSH staat, is nog niet bekend. Een 
bijzonder aandachtspunt hierbij is het spanningsveld tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
belangen van een gemeente, zoals bijvoorbeeld de grondexploitatie. 
 
Woningmarkt 
De koopmarkt is in Nederland al langere tijd moeizaam. Dit komt onder andere door een laag 
consumentenvertrouwen, een slechte doorstroming en de aanscherping van hypotheekregels (voor 
zowel nieuwe als bestaande hypotheken).  
 
Ondanks maatregelen als de overdrachtsbelasting die verlaagd is naar 2 procent en het verhogen van 
het bedrag waarvoor een woning met NHG kan worden gekocht is het niet de verwachting dat dit snel 
verbetert. Algemene tendens is dat als gevolg daarvan overal in het land koopwoningprojecten zijn 
stilgelegd. 
 

Door gewijzigde regelgeving is de doelgroep voor sociale woningbouw smaller gemaakt. Zo moet ten 
minste 90% van de vrijkomende woningen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen 
onder de € 34.229 (prijspeil 2013), Ook ten aanzien van de bouw van maatschappelijk vastgoed is 
bouwen (met een geborgde lening van het WSW) alleen nog mogelijk voor de bouw en verhuur van 
bepaald maatschappelijk vastgoed zoals dat genoemd wordt op de limitatieve lijst. 

Het is nog niet te zeggen wat het effect op de langere termijn hiervan is. Het kan zijn dat de 
doorstroming stagneert, het kan ook zijn dat er een toename aan woningzoekenden ontstaat in het 
duurdere vrije sector huursegment. Ook kunnen starters langer wachten voordat zij de woningmarkt 
betreden. 
 
Het al langere tijd stilliggen van de koopwoningmarkt heeft ook financiële gevolgen voor 
woningcorporaties. Zij hebben steeds minder mogelijkheden om door de verkoop van woningen extra 
inkomsten te genereren. 
 
Herziening woningwet 

De Woningwet en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur zijn in de afgelopen 
twintig jaar niet structureel meer gewijzigd, terwijl er in die periode wel structurele wijzigingen 
plaatsvonden in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en 
woningcorporaties op het terrein van de volkshuisvesting.  
 
Het kabinet Rutte I heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om de Woningwet te herzien. De 
Tweede Kamer heeft op 5 juli 2012 ingestemd met herziening van de Woningwet. Het wetsvoorstel 
moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. 
 
Een aantal belangrijke wijzigingen: 
 

- Corporaties komt uitsluitend staatssteun toe voor de DAEB
3-

werkzaamheden. Concreet 

betekent het dat corporaties voor de financiering van dit type activiteiten (waaronder ook het 
bouwen van maatschappelijke vastgoed van de limitatieve lijst) borging kunnen krijgen van het 
WSW. In het niet-DAEB-domein kunnen corporaties ook een rol blijven spelen (echter zonder 
staatssteun/borging van het WSW). Zij kunnen duurdere huur- en koopwoningen bouwen voor 
de huisvesting van middeninkomens. 

- Tenminste 90% van de DAEB-woningen (woningen met een huur onder € 665 per maand) 
dienen te worden toegewezen aan huishoudens met een huishoudinkomen onder € 34.229 
(prijspeil 2013). Daarmee is de doelgroep van woningcorporaties versmald.  

- Reguliere winst uit DAEB-woningverhuur mag niet worden ingezet voor niet-DAEB activiteiten. 
- Administratieve scheiding van DAEB- en niet-DAEB activiteiten is verplicht, juridische 

scheiding mag.  
- Het toezicht door de Minister en het Centraal Fonds Volkshuisvesting wordt verscherpt. 

                                                      
3
 Dienst van Algemeen Economisch Belang: diensten die aan de corporaties worden opgedragen en waarvoor staatssteun is 

toegestaan (zogenaamde ‘kerntaken’ van woningcorporaties). 
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- Het CFV wordt omgebouwd naar een financiële Autoriteit met meer bevoegdheden. 
- De functievereisten van het intern toezicht en bestuur worden verscherpt. 
- Corporaties worden eens in de vier jaar verplicht gevisiteerd.  
- Er wordt een governancecode aangewezen die voor alle corporaties geldt. 

 
Naar verwachting treedt de herziene Woningwet in de loop van 2013 in werking. De uitwerking in 
nadere regelgeving moet nog plaatsvinden. 
 
Energie 
Schaarste brand- en grondstoffen 
Er is in de wereld steeds meer vraag naar brand- en grondstoffen (onder ander door de 
industrialisering van voormalige tweede en derdewereldlanden) en een afnemend aanbod. Dit komt 
enerzijds omdat de brand- en grondstoffen opraken, anderzijds ook omdat er kunstmatig schaarste 
wordt gecreëerd. Landen met veel grondstoffen leggen exportrestricties op en creëren zo een 
monopolie-positie.  
 
Om ook daadwerkelijk rekening te houden met toekomstige generaties, onbegrensde groei tegen elke 
prijs tegen te gaan en minder afhankelijk te zijn, wordt meer en meer gekeken naar duurzame 
alternatieven. Een ontwikkeling die hiermee samenhangt, is dat de totale woonlasten de afgelopen 
jaren zijn gestegen door met name de forse stijging van de stookkosten. Twee derde van de 
Nederlandse bevolking vreest dat energie in de toekomst niet meer betaalbaar blijft.

4
  

 
Koepelconvenant energiebesparing gebouwde omgeving 
Op 28 juni 2012 is het Koepelconvenant energiebesparing gebouwde omgeving afgesloten. In dit 
convenant hebben de rijksoverheid, Aedes, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, Uneto-VNI, 
Neprom, NVB, Woonbond en Vastgoed Belang vastgelegd zich in te willen zetten voor vermindering 
van het gebouwgebonden energieverbruik. In het convenant wordt de intentie vermeld om gebouwen 
op voldoende energetisch niveau te brengen, op een zo kosteneffectief mogelijke wijze. De 
hoeveelheid benodigde energie zou van 617PJ in 2008 naar 507 PJ in 2020 moeten gaan met een 
tussenstap van 540PJ in 2015. 
 
Lenteakkoord energiebesparing nieuwbouw  
In april 2008 is het Lente-akkoord (een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, de 
minister van VROM en de minister van WWI) gesloten (niet te verwarren met het Lente-akkoord dat 
voor de rijksbegroting 2013 is opgesteld). In juni 2012 is het akkoord herijkt. 
De energiebesparingsdoelen luiden: 

 Partijen zetten zich in voor de verlaging van het gestandaardiseerde energieverbruik in de volle 
breedte van de nieuwbouwproductie (woning- en utiliteitsgebouwen) met 50% per 1 januari 2015. 
Referentie hierbij is het gebouwgebonden energieverbruik in gebouwen die gebouwd zijn conform 
de op 1 januari 2007 vigerende bouwregelgeving en volgens de reikwijdte van de 
Energieprestatienorm EPN en zijn opvolger de norm Energieprestatie van Gebouwen EPG. 

 Met dit convenant wordt beoogd om energiereductie in de nieuwbouwproductie te combineren met 
wensen van de consument/eindgebruiker, zoals comfort, gezond binnenklimaat, 
energielastenverlaging en waardevermeerdering. 

 
Convenant energiebesparing huursector  
Op 10 oktober 2008 hebben Aedes, de Woonbond en de ministeries van VROM en WWI samen een 
‘Convenant Energiebesparing Corporatiesector’ (energieconvenant) ondertekend. Hierin staat een 
aantal ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing. In juni 2012 is het akkoord herijkt. De 
ondertekenaars zijn Aedes, de Woonbond en het ministerie van BZK en Vastgoed Belang (vereniging 
van particuliere beleggers in vastgoed). 
Op basis van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Koepelconvenant zijn de 
besparingsdoelstellingen: 

 Aedes en de Woonbond beogen met dit convenant in 2020 ten minste een gemiddelde Energie‐
Index van 1,25 (gemiddeld energielabel B) te bereiken voor de totale huurwoningenvoorraad van 
de corporaties. Dat komt overeen met een besparing op het gebouwgebonden energieverbruik 
van bestaande corporatiewoningen van 33% in de periode 2008 tot en met 2020. Deze ambitie 

                                                      
4
 Dit blijkt uit een onderzoek van Synovate in opdracht van Shell onder ruim 2.500 Nederlanders. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/28/aanbiedingsbrief-herziene-convenanten-energiebesparing-gebouwde-omgeving.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/28/aanbiedingsbrief-herziene-convenanten-energiebesparing-gebouwde-omgeving.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/28/aanbiedingsbrief-herziene-convenanten-energiebesparing-gebouwde-omgeving.html
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betreft het gebouw‐ en installatiegebonden energiegebruik voor met name ruimteverwarming, 
warm tapwater en ventilatie. 

 Vastgoed Belang beoogt de realisatie van een verbetering van de woningvoorraad van haar 
leden, leidend tot een woningvoorraad in 2020 waarvan 80% label C of beter heeft. 

 
Energiesprong 
Energiesprong is een programma dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties/WWI wordt uitgevoerd door Platform 31

5
, de organisatie die innovatie in de sector 

van bouwen en wonen stimuleert. De looptijd van het programma is van 2010 tot 2014. Energiesprong 
wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om echt innovatief naar energiegebruik 
te kijken. Dat moet leiden tot een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een 
forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Energiesprong brengt mensen met kennis, 
ervaring en ideeën bij elkaar: soms virtueel, soms in levende lijve, om successen, fouten, 
mislukkingen en nieuwe inzichten te delen.  

 
Warmtewet 
De Warmtewet stelt regels aan de levering van warmte aan huishoudens en beoogt een transparante 
en eenvoudige tariefstructuur, met bescherming van de gebonden warmtegebruiker. Met de wet wil de 
overheid voorkomen dat bedrijven een te hoge prijs vragen voor warmte of de leveringszekerheid van 
warmte, bij bijvoorbeeld stadsverwarmingsprojecten. Zo staat in de wet dat energiebedrijven geen 
hogere prijs mogen vragen voor hun restwarmte die in stadsverwarming wordt gebruikt, dan de prijs 
voor het stoken met gas. Deze regel is ook wel bekend als het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe’. De 
wet is op 3 juli 2008 aangenomen door de Tweede Kamer en op 10 februari 2009 door de Eerste 
Kamer. Bij de uitwerking van de wet in secundaire regelgeving is de Minister van Economische Zaken 
echter op problemen gestuit, waardoor deze voorlopig nog niet wordt uitgevoerd.  
 
Green deals 
In het regeerakkoord van Rutte II is een duurzaamheidsparagraaf opgenomen. Daarin wordt onder 
andere aangegeven dat de aanpak van de zogenaamde Green Deals wordt uitgebreid met ten minste 
een besparingsdeal met energiebedrijven en woningbouwcorporaties voor een versnelling in het 
verduurzamen van de bestaande woningen. Ook voor kantoren, scholen en andere gebouwen wordt 
energiebesparing via energiebedrijven op deze wijze bevorderd. Het kabinet zal dit ondersteunen door 
waar mogelijk belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. 
 
Provincie Flevoland  
Flevoland draagt duurzaamheid een warm hart toe. De ambitie van de provincie is om in 2020 
energieneutraal te zijn (exclusief transport). Belangrijke pijlers voor de realisatie van dit doel zijn grote 
windparken, maar ook de Duurzaam Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on). Zes 
Flevolandse gemeenten, de provincie, het waterschap Zuiderzeeland, afvalbedrijf HVC en 
netwerkbedrijf Alliander, werken samen om te komen tot een DE-on. Dit DE-on moet bijdragen aan de 
gewenste versnelling van de verduurzaming van de energiehuishouding in Flevoland. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland laten alternatieve uitvoeringsvormen voor de DE-on onderzoeken 
op hun haalbaarheid. Door veranderende omstandigheden op financieel en economisch gebied blijkt 
er nu te weinig draagvlak bij betrokken partners te zijn voor de oorspronkelijke opzet.  
 
Gemeente Dronten 
De gemeente Dronten onderschrijft het belang van duurzaamheid. In 2012 is een beleidsvisie 2012-
2016 ‘Duurzaam Dronten’ vastgesteld. In deze beleidsvisie bepalen zes speerpunten de richting voor 
de uitvoering in de komende jaren.  

 Fairtrade (ondersteunen van eerlijke handel) 

 Participatie (stimuleren en ondersteunen van participatie, diversiteit en samenwerking) 

 Leefomgeving (stimuleren van duurzaam vervoer, wonen en beheer) 

 Energie & klimaat (ambities m.b.t. het klimaat en energiebesparing) 

                                                      
5
 Platform31 is een fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV en doet onderzoek en experimenten. 

Het is de kennisorganisatie voor stad en regio. Platform31 staat voor goed wonen, goed werken, goed leven. Het 
biedt een podium voor nieuwe geluiden en een inspirerend netwerk van denkers en doeners die van aanpakken 
weten. 

 

http://www.platform31.nl/
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 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

 Samenwerken (samen met ondernemers, inwoners, maatschappelijke instellingen, scholen etc.) 
Er wordt ook verder invulling wordt gegeven aan de verworven titels Millenniumgemeente, CO2 
neutrale gemeente en Fairtrade-gemeente.  
 
Wonen, zorg en welzijn 
Civil society 
Civil society is een kernbegrip dat de Nederlandse regering sinds 2007 (bij de invoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) inzet om te pleiten voor de actieve burger: een burger die actief op 
zoek gaat naar hulp en oplossingen. Dit om de grote belasting op bijvoorbeeld uitkeringen en 
subsidies tegen te gaan. Het particulier initiatief, zoals de buur die komt helpen, wordt steeds 
belangrijker. Met name nu de zorg in Nederland anders wordt ingericht, wordt het beroep op de civil 
society sterker. 
 
Scheiden financiering wonen en zorg 
Om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden en mensen meer keuzevrijheid te bieden, wil 
het kabinet in de AWBZ 'scheiden van wonen en zorg' invoeren. Dit betekent dat wonen en zorg 
straks apart gefinancierd worden via de zorgverzekeringswet, WMO, AWBZ en eventueel via eigen 
middelen. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop, ook als hij binnen een instelling 
woont. De zorg wordt apart gefinancierd. De scheiding van wonen en zorg wordt naar verwachting in 
2013 gefaseerd ingevoerd voor cliënten met zorgzwaartepakketen 1 en 2. Later volgt pakket 3.  
Het scheiden van wonen en zorg heeft als gevolg dat mensen langer thuis blijven wonen. Woningen 
moeten daar wel geschikt voor zijn of worden gemaakt. Ook vereist het aanwezigheid van een sociaal 
netwerk en heeft het zijn impact op de leefbaarheid in wijken. 
 
Provincie Flevoland 
Omgevingsplan Provincie Flevoland 2006-2015 
In het Omgevingsplan staat het volledige omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015, met een 
doorkijk naar 2030. Dit beleid is ontwikkeld in overleg met medeoverheden, maatschappelijke 
organisaties en de inwoners van Flevoland. In het Omgevingsplan staat hoe de provincie de komende 
jaren wil groeien en op welke manier.  
 
De kwaliteit van de omgeving is erg belangrijk, het belangrijkste doel van de provincie is het creëren 
van een goede woon-, werk- en leefomgeving in Flevoland. Denk hierbij aan: 
 

- voorzieningen voor werkgelegenheid en inkomen  
- goede maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en cultuur  
- aandacht voor het milieu  
- aandacht voor de inrichting van het landschap, de steden, dorpen en de natuur  
 

Om dit te bereiken, moeten de provincie, gemeenten, waterschap, maatschappelijke organisaties en 
instellingen, bedrijfsleven en inwoners een bijdrage leveren.  
 
Woonvisie Flevoland 2004 
In de Woonvisie van de provincie Flevoland worden de volgende aandachtspunten van beleid 
genoemd: 
- huisvesting voor kleinere huishoudens; 
- het voldoen aan de behoefte aan goedkopere betaalbare (huur)woningen voor starters, 

statushouders en andere groepen met een krappe beurs; 
- het inlopen van de tekorten aan woonzorgvormen voor mensen met een beperking, ouderen en 

andere zorgbehoevenden. Voor deze woonzorgvormen is de nabijheid van verschillende 
voorzieningen gewenst; 

- differentiatie van woonmilieus; 
- het mengen van wonen, voorzieningen en werken. 
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Gemeente Dronten 
Lokale en demografische ontwikkelingen 
- In de gemeente Dronten wonen 40.598

6
 mensen. De gemeentelijke groeiambitie was om in 2020 

46.000 inwoners te hebben. Uit de Pearl-bevolkingsprognose (oktober 2011) is gebleken dat het 
inwoneraantal tot ongeveer 44.700 zal groeien in 2020. 

- Dronten kent in vergelijking met Nederland een jonge bevolkingsopbouw. 
- In Dronten is sprake van een drievoudige vergrijzing. Toen de gemeente Dronten is ontstaan, 

woonden er bijna geen senioren, de polderpioniers komen nu massaal in de leeftijdscategorie 70+ 
en daarnaast is de normale vergrijzing zichtbaar zoals die zich in heel Nederland voordoet. 

- De gemiddelde huishoudengrootte is dalende in de gemeente Dronten (van 2,53 personen per 
huishouden in 2003 naar 2,35 in 2011). In vergelijking met het gemiddelde van Nederland (2,28 in 
2003 en 2,2 in 2011) is het nog hoog. Het komt wel dichterbij het gemiddelde. Dronten zal in de 
loop der jaren steeds meer op een gewone samenleving gaan lijken.  

- In de gemeente zijn nog steeds de nodige sporen van de polderpioniers terug te vinden. Zij stralen 
met name een mentaliteit uit van samen een nieuwe samenleving opbouwen ver weg van familie. 
Men is bereid zich in te zetten. Dit blijkt uit het bloeiende verenigingsleven. De polderpionier is er 
trots op in het verleden door de Rijksdienst te zijn geselecteerd om zich in Dronten te mogen 
vestigen als boer of ondernemer. De huidige nieuwe instroom met veel tweeverdieners heeft een 
druk leven en weinig tijd om zich in te zetten voor de samenleving. De sociale cohesie wordt 
minder, ook doordat de bevolking zowel qua leeftijd als qua sociale samenstelling pluriformer is 
geworden.  

- In december 2012 is de Hanzelijn in gebruik genomen. In het door Ecorys in 2008 uitgebrachte 
rapport

7
 wordt geconstateerd dat de Hanzelijn er voor kan zorgen dat de gemeenten Dronten, 

Kampen, Zwolle en Lelystad beter ontsloten worden en in reistijd dichterbij komen te liggen. 
Gecombineerd met de centrale ligging in Nederland ontstaat het imago van een bereikbare regio 
in het midden van het land. Ook voor huishoudens uit de Randstad die op zoek zijn naar ruimte en 
een groene woonomgeving wordt de regio door de verbeterde bereikbaarheid volgens Ecorys een 
interessante optie. De bereikbaarheid van Dronten neemt ook toe door de N23 tussen Dronten en 
Lelystad die in 2012 gereed is gekomen. De tijd zal leren welk effect de Hanzelijn en N23 hebben 
op de groei van Dronten. 

- De bouwproductie en woningmarkt stagneren, evenals in de rest van Nederland, ook in gemeente 
Dronten. 
 

Woonvisie gemeente Dronten 2009-2020 
Binnen het provinciale kader voert de gemeente Dronten haar woonbeleid. Het uitgangspunt van het 
gemeentelijke woonbeleid is verwoord in de Woonvisie. De woonvisie past binnen de toekomstvisie 
Dronten 2025 en de structuurvisie gemeente Dronten 2030. In september 2009 is de gemeentelijke 
Woonvisie vastgesteld.  
 
In de Woonvisie zijn de ambities en de beleidslijnen van de gemeente verwoord over wonen. Om de 
ambities te kunnen realiseren, is een kwantitatieve en kwalitatieve groei van het woningaanbod 
vereist. De randvoorwaarden daarvoor zijn groei van de werkgelegenheid, bereikbaarheid en betere 
bekendheid. De hoofdambitie van de woonvisie is: “Het realiseren van een duurzame leefomgeving, 
waar inwoners van Dronten naar tevredenheid wonen en die aantrekkelijk is voor mensen van buiten, 
opdat Dronten zich verder kan ontwikkelen tot een netwerkgemeente van vitale dorpen met ruimte 
voor bijzondere woonvormen”. Groei van het inwoneraantal is noodzakelijk om de hoofdambitie te 
verwezenlijken.  
 
In de Woonvisie is voor de periode 2010-2020 een (kwantitatief) woningbouwprogramma opgesteld. 
Het betreft een basisprogramma van 2700 woningen (= 225 per jaar), hoofdzakelijk ten behoeve van 
autonome groei en een additioneel programma van 4000 woningen (= 333 per jaar), ook gericht op de 
externe markt. De kredietcrisis en bevolkingskrimp in omliggende gebieden hebben invloed op het 
tempo van de realisatie van de groeiambitie. 
 
Naast het stimuleren van nieuwbouwproductie is in de Woonvisie te lezen dat er enkele kwetsbare 
buurten zijn die nadere aandacht vragen en dat er sprake zal zijn van herstructureringsplannen in de 
bestaande woningvoorraad. 
 

                                                      
6
 1 september 2012 

7
 Verkenningen, kansen en effecten Hanzelijn (Ecorys, september 2008) 
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Er wordt specifiek aandacht geschonken aan het feit dat de gemeente Dronten te maken heeft met 
vergrijzing en met steeds meer inwoners met functiebeperkingen en een zorgvraag. Dit vraagt ook om 
levensloopbestendig bouwen of verbouwen. Dat wil zeggen dat woningen in principe geschikt zijn of 
gemaakt worden voor bewoning in alle levensfasen. Met het piramidemodel zal de gemeente Dronten 
samen met zorginstelling Coloriet en OFW vraag en aanbod inventariseren van woningen voor 
mensen met fysieke beperkingen.  
 
In de ‘Notitie bijstelling Woningbouwprogramma 2010 – 2020’ uit 2011 is het woningbouwprogramma 
(zoals dat in de Woonvisie uit 2009 was vastgesteld) geëvalueerd. Over 2012 en 2013 is een 
vraagcorrectie doorgevoerd op het woningbouwprogramma van -40 procent respectievelijk -30 
procent. In de notitie gaat de gemeente uit van marktherstel in de loop van 2013 en vanaf 2014 zal de 
gemeente weer koersen op een productie van 333 woningen per jaar.  
 
In de gemeentelijke begroting voor 2013 (september 2012) is te lezen dat het er naar uitziet dat het 
marktherstel langer gaat duren en dat opnieuw een neerwaartse bijstelling moet plaatsvinden. Voor 
2012 verwacht de gemeente circa 150 opleveringen. De komende tijd is niet alleen cruciaal in welke 
mate de economie zich gaat herstellen, maar ook de uitwerking en het effect van de maatregelen van 
het kabinet Rutte II ten aanzien van de woningmarkt is hierop van invloed. Op dit moment houdt de 
gemeente er rekening mee dat het aantal opleveringen in 2013 zal uitkomen op 150 (een bijstelling 
van -55 procent ten opzichte van de ambitie uit de Woonvisie), in 2014 op 200 (-40 procent) en dat 
pas in 2015 (dus een jaar later dan gedacht) de productie weer uitkomt op het niveau van 333 
woningen. 
 
Convenant gemeente Dronten-OFW 
De gemeente Dronten en OFW hebben in 2002 een convenant getekend (het convenant 
'Volkshuisvesting Dronten 2002-2010'). Hierin is vorm gegeven aan de strategische samenwerking 
tussen beide partijen ten behoeve van de lokale volkshuisvesting. Als nadere uitwerking van dit 
convenant zijn prestatieafspraken gemaakt en aangevuld met korte termijnafspraken voor 2008-
2009. De termijn van het convenant en prestatieafspraken is inmiddels afgelopen. Er wordt nog steeds 
in de geest van dit convenant gewerkt. Het convenant en de hieruit voortvloeiende prestatieafspraken 
worden geactualiseerd. De gemeente en OFW zijn hiertoe in 2011 (na het gereedkomen van de 
Woonvisie en de vorming van het nieuwe College) het overleg gestart. Het uitgangspunt van het 
convenant en de prestatieafspraken is de Woonvisie. Op hoofdlijnen is het convenant vergelijkbaar 
met het convenant uit 2002. Inmiddels is het concept van het convenant gereed. In ons nieuwe 
beleidsplan hebben we hier rekening mee gehouden. De effecten die het Rijksbeleid heeft op de 
financiële mogelijkheden van OFW leiden tot het bijstellen van de projectenplanning. OFW en 
gemeente Dronten overleggen nog over de prioriteitstelling.  
 
Toekomstvisie Dronten 2025 
In 2007 heeft de gemeente een toekomstvisie ‘Ontdek die ruimte in Dronten’ vastgesteld. Het motto is: 
‘Toekomstgericht en veranderingsgezind’. De visie gaat in op de maatschappelijke veranderingen in 
de komende decennia en de koers die de gemeente Dronten gaat varen. De toekomstvisie is een 
richtsnoer voor het handelen van het gemeentebestuur. Bij elke beleidsnota die het gemeentebestuur 
opstelt, is de vraag aan de orde: ‘Passen de in de nota verwoorde ideeën en plannen bij de 
toekomstvisie?’ 
 
In de toekomstvisie zijn kaders in zeven perspectieven geformuleerd: 
 

- Dronten: netwerkgemeente van vitale dorpen en ruimte voor bijzondere woonvormen  
- Dronten: kenniscentrum voor agro-sector  
- Dronten: uitvalsbasis voor klein- en grootschalige recreatie en toerisme  
- Dronten: de plaats voor innovatieve combinaties van wonen en werken  
- Dronten: gelegen aan de west-oost as tussen Alkmaar en Zwolle  
- Dronten: een innovatieve, dienstverlenende overheid  
- Dronten: een sociale gemeenschap  
 

De visie geeft aan dat beheerste groei van de bevolking nodig is. Zonder groei is het moeilijk om de 
kernen voldoende vitaal en leefbaar te houden. Daarnaast is Dronten minder aantrekkelijk voor 
vestiging van een gevarieerd aanbod van winkels en horeca als het economisch draagvlak afneemt.  
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In de toekomstvisie is te lezen dat gegeven het feit dat Dronten ruimte heeft en biedt, de 
vooruitzichten om de beoogde groei te realiseren niet slecht zijn. Het Nederland van 2025 zal meer en 
meer een verstedelijkt landschap met groene longen zijn. Dronten zal zo’n groene long zijn, midden in 
Nederland, goed bereikbaar, ruimte biedend aan initiatieven.  
 
Structuurvisie Dronten 
Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerp structuurvisie Dronten 2030. Het 
plangebied van deze structuurvisie beslaat het hele grondgebied van de gemeente Dronten. De 
structuurvisie is een integrale visie op hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid en levert een belangrijke 
onderlegger voor zowel bestemmingsplannen als exploitatieplannen. Naast het doorvertalen van het 
sectorale beleid in de structuurvisie, worden in de structuurvisie ook de nieuwe koersen voor de 
gemeente Dronten uitgezet tot 2030. 
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3 MISSIE EN FILOSOFIE 
 
Onze missie 
We bieden een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten voor mensen die niet in hun 
eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. 
 
Dit is waar we voor staan (organisatiefilosofie) 
OFW zet zich in voor een woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten, waarin mensen prettig 
samenleven en waar het rijk- of arm-zijn niet doorslaggevend is voor de kansen die ze krijgen. Onze 
kernkwaliteiten zijn ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een solide maatschappelijke 
verankering.  
  
Onze eerste aandacht gaat naar die mensen die op de Dronter woningmarkt niet in hun eigen 
woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. We willen het mogelijk maken dat ook zij in 
staat zijn om hun woonwensen in de gemeente Dronten te vervullen. OFW zorgt voor de 
aanwezigheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen. Ook draagt OFW bij aan een 
leefomgeving waarin een ieder zich veilig en verbonden kan voelen. Om dit te bereiken gaan we uit 
van een lange termijn betrokkenheid bij de aanpak van de volkshuisvestelijke opgaven. Dit komt onder 
meer tot uitdrukking in de wijze waarop we onze financiële positie benaderen. 
 
We vinden het belangrijk dat mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Het is 
onze overtuiging dat we hieraan een bijdrage leveren met woningen die aansluiten bij de persoonlijke 
woonbehoeften, in wijken die bewoners trots maken. OFW biedt een kansrijke woon- en leefomgeving 
waarin mensen kunnen kiezen en waar ruimte is voor eigen initiatief en ontplooiing. Voor mensen uit 
de gemeente Dronten, die niet in staat zijn om het wonen zelf vorm te geven, zorgen we voor een 
sluitend vangnet. 
 
Het werk van OFW aan een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten kunnen en 
willen we niet los zien van de inspanningen van anderen. Als maatschappelijk partner in wonen zijn 
we medeverantwoordelijk voor een goede samenwerking met onze professionele partners en 
bewoners. OFW draagt daarom bij aan de verwezenlijking van de lokale sociale agenda. Ook creëren 
we ruimte voor anderen om naar eigen vermogen hun bijdrage te leveren. Samen vinden we en 
werken we aan oplossingen voor maatschappelijke knelpunten, die buiten het bereik van ieders eigen 
mogelijkheden liggen. 
 
OFW doet dit alles om actuele knelpunten effectief aan te pakken en om een bijdrage te leveren aan 
de vorming van een duurzame samenleving. Zo hebben ook toekomstige generaties volop 
mogelijkheden om hun eigen keuzes te maken. Concreet betekent dit dat we vraagstukken steeds 
vanuit drie invalshoeken benaderen: sociaal-cultureel, ecologisch en bedrijfseconomisch (people, 
planet, profit). We noemen dat duurzame besluitvorming. Dat vraagt van ons dat we zorgvuldig 
omgaan met onze middelen, goed functionerende sociale verbanden koesteren en ons minder 
afhankelijk maken van fossiele brand- en grondstoffen. En Tegelijkertijd zetten we ons maximaal in 
om het sociaal economische klimaat in de gemeente Dronten blijvend te versterken.  
 
We verrichten ons werk vanuit een duurzame maatschappelijke opdracht en met maatschappelijk 
kapitaal. Het motto van OFW hierbij is: ‘in één keer goed, zonder (veel) schakels, maar wel integer en 
controleerbaar’. We stimuleren elkaar om ons te blijven ontwikkelen en als professional bij te dragen 
aan een organisatie waarop we trots kunnen zijn. De kennis die we opdoen, delen we graag met 
anderen. We leveren een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over de inrichting van onze 
samenleving en de rol die corporaties daarin kunnen vervullen.  
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4 ALLE DOELGROEPEN ONDER DAK 

4.1 Voldoende woningaanbod in de gemeente Dronten 
 
Ambities 
1. We bieden voldoende woningaanbod aan mensen die behoren tot de primaire doelgroep 

van OFW. 
2. We hebben of realiseren goede betaalbare woningen die langjarig invulling geven aan de 

veranderende vraag en veranderende doelgroep voor zowel de huur- als koopmarkt. 
 
Toelichting 
OFW wil een kansrijke woonomgeving bieden voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de 
vrije marktsector kunnen voorzien. Op basis van de Europese regelgeving is dit de groep mensen met 
een inkomen tot 34.085 euro (prijspeil 1 januari 2012). Wij beschouwen deze groep in ieder geval als 
onze primaire doelgroep.  
Ook hebben we aandacht voor de lagere middeninkomens, dit zijn de mensen met een inkomen 
tussen 34.085 euro en 38.000 euro. Deze groep noemen we ook wel de mensen die tussen de wal en 
het schip vallen. Zij verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar 
mogelijkerwijs verdienen zij te weinig voor een particuliere huurwoning of een koopwoning. OFW 
verhuurt jaarlijks maximaal 10 procent van haar vrijkomende huurwoningen aan deze doelgroep. 
Daardoor is het aanbod beperkt. We monitoren deze groep en gaan na of wij specifiek aanbod voor 
hen moeten creëren teneinde onevenredig lange wachttijden voor onze huurwoningen (in vergelijking 
met de primaire doelgroep) te voorkomen.  
 
De huidige economie en de vorming van een nieuw kabinet (Rutte II in 2012) brengen veel 
onzekerheden met zich mee. Er wordt al jaren nagedacht over het anders inrichten van de 
woningmarkt. Een aantal partijen waaronder Aedes, Woonbond en de NVM heeft het initiatief Wonen 
4.0. ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen daadwerkelijk ingevoerd worden. OFW 
volgt deze ontwikkelingen. 
 
Ook OFW ziet dat de druk op de woningmarkt toeneemt doordat huurders vanwege de onzekere 
economie minder snel verhuizen en er weinig doorstroom meer is naar koopwoningen. We streven 
naar een acceptabele wachttijd voor ons woningbezit. Dit willen we realiseren door het hebben van 
voldoende voorraad aan sociale huurwoningen. De doorstroom willen we stimuleren door het bouwen 
van nieuwe woningen en het aantrekkelijk maken om een woning van OFW te kopen. De verkoop van 
woningen wil OFW bevorderen door het treffen van verkoop bevorderende maatregelen en door 
(marketing)communicatiemiddelen op de juiste wijze in te zetten.  
   
Het aantal woningzoekenden dat zich bij OFW inschrijft, neemt toe doordat er minder doorstroom is 
binnen ons woningbezit als gevolg van minder huuropzeggingen. Daarnaast is een verschuiving te 
zien in de vraag. De samenstelling van onze doelgroep is door demografische ontwikkelingen aan 
verandering onderhevig en daarmee zijn de woonwensen van onze (potentiële) huurders steeds in 
beweging. We houden rekening met de vergrijzing en de ontwikkeling dat ouderen steeds langer thuis 
blijven wonen. Dit heeft onder andere te maken met de extramuralisering van de zorg en de scheiding 
van wonen en zorg die vanaf 2013 verder vorm gaat krijgen. Daarnaast houden we rekening met een 
gewijzigde bevolkingsopbouw met meer jongeren en één- en tweepersoonshuishoudens en minder 
gezinnen dan bij het ontstaan van de gemeente.  
 
Ook voor mensen met een zorgvraag hebben wij woningen beschikbaar. De verhuur verloopt vaak via 
zorginstellingen. De komende jaren veranderen de regels rond wonen en zorg. Dat vraagt om andere 
afspraken met zorginstellingen en bewoners. Ook hier geldt dat wij ons toekomstig aanbod aanpassen 
aan de veranderende vraag. Uitgangspunt is dat mensen uit de gemeente Dronten met een 
zorgvraag, binnen de gemeente de mogelijkheid hebben om goed te wonen. Hierbij is het 
uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. 
 
Doelstellingen: 

 OFW heeft woningen beschikbaar voor woningzoekenden binnen een wachttijd van maximaal 2 
jaar. 

 OFW heeft minimaal 4300 en maximaal 4500 sociale huurwoningen beschikbaar, bestaande uit 
verschillende woningtypen in de drie kernen. 
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 OFW verhuurt minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen per jaar aan mensen met 
een inkomen lager dan € 34.085 (prijspeil januari 2012). Maximaal 10% van de vrijkomende 
sociale huurwoningen per jaar verhuurt OFW aan mensen met een inkomen tussen € 34.085 en   
€ 38.000 (prijspeil januari 2012). 

 We verlenen medewerking aan de realisering van de taakstelling die de gemeente Dronten krijgt 
opgelegd voor de huisvesting van (uitgenodigde) asielzoekers en statushouders. 

 De groep lagere middeninkomens met een inkomen tussen € 34.085 en € 38.000 (prijspeil januari 
2012) heeft voldoende kans van slagen om in hun woonruimte te voorzien in bij voorkeur de vrije 
sectormarkt. Daar waar knelpunten zijn bepalen we of we specifiek aanbod moeten creëren. 

 We passen ons woningaanbod aan de veranderende vraag aan op basis van demografische 
ontwikkelingen, de vraag per woningtypologie en markt- en woningzoekendengegevens van 
OFW. 

 We treffen verkoop bevorderende maatregelen (bijvoorbeeld starterslening) en zetten op de juiste 
wijze (marketing)communicatiemiddelen in om de verkoop van woningen te bevorderen.  

 We hebben een aanbod van ‘wonen en zorg’ dat aansluit op de veranderende vraag naar wonen 
en de veranderende vraag naar zorg. Hierbij voelen wij ons verantwoordelijk voor het wonen. 
 

4.2 Betaalbaarheid van het wonen 
 
Ambitie 
1. We verhuren woningen in de gemeente Dronten waarvan de huurprijzen de ontvangst van 

huurtoeslag niet in de weg staan. 
 
Toelichting 
OFW heeft 4.338 (d.d. 1 januari 2012) sociale huurwoningen in haar bezit. Om deze woningen van 
goede kwaliteit en betaalbaar voor onze bewoners te houden, investeren we in onze woningen. 
Kwalitatief goede woningen met betaalbare woonlasten dragen bij aan het woonplezier van onze 
bewoners. Vanuit dat perspectief zetten wij ons actief in voor het aanbrengen van energiebesparende 
maatregelen voor onze bewoners.  
 
In 2012 hebben we ons huurbeleid opnieuw vastgesteld. De economische ontwikkelingen en 
veranderende regelgeving maakten dit noodzakelijk. Uitgangspunt bij het nieuwe huurbeleid is goed 
wonen tegen een betaalbare prijs, waarbij huurders met een smalle beurs in aanmerking kunnen 
komen voor huurtoeslag. Het inkomensbeleid wat hieraan ten grondslag ligt, is overheidsbeleid. Het 
overheidsbeleid is aan het veranderen. Rutte II wil de mogelijkheid geven om een extra huurverhoging 
toe te passen per inkomenscategorie. De inkomsten uit de extra huurverhoging kunnen worden 
gebruikt om de heffingen van het Rijk te betalen. Hierdoor ontstaat een spanning tussen de 
betaalbaarheid van onze woningen voor onze huurders en het betalen van de heffing. OFW zal hierop 
beleid moeten formuleren. 
 
Doelstellingen: 

 De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale huurgrens voor 
de huurtoeslag. 
 

4.3 Goed huurderschap 
 
Ambities 
1. We voeren een transparant beleid waardoor woningzoekenden bewust kunnen kiezen voor 

een woning op basis van wachttijd, huurprijs, energielabel en locatie. 
2. Samen met netwerkpartners bieden we een steun in de rug aan die mensen waar het 

zelfstandig wonen niet vanzelf gaat, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit. 
3. We voeren een sociaal incassobeleid om huisuitzetting of een beroep op het sluitend 

vangnet te voorkomen. 
 
 
Toelichting 
OFW zet in op optimale keuzevrijheid voor haar woningzoekenden, binnen de marges van de 
individuele mogelijkheden. Binnen het optiemodel kunnen woningzoekenden zelf kiezen waar zij willen 
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wonen. Deze keuze kunnen zij maken op basis van locatie, type woning, huurprijs, energielabel en 
wachttijd. Doordat toekomstige huurders bewust een keuze kunnen maken, verwachten wij dat een 
aangeboden woning snel wordt geaccepteerd. Hiermee wordt zoveel mogelijk frictieleegstand 
voorkomen.  
 
OFW streeft naar een goed woon- en leefklimaat in wijken en dorpen. Daarom wordt bij de inschrijving 
van de woningzoekende getoetst op goed huurderschap en of iemand in staat is zelfstandig te wonen.  
Bij twijfel of mensen zelfstandig kunnen wonen, wordt gekeken of hulp en/of begeleiding nodig is 
alvorens er tot verhuur wordt overgegaan. We zien dat er een wijziging gaande is van hoe naar 
zelfstandig wonen wordt gekeken als gevolg van wijziging in het overheidsbeleid rond het thema 
scheiden van wonen en zorg.  
Bij bestaande huurcontracten kan er bij signalen ook hulp en/of begeleiding worden ingeschakeld. 
Samen met netwerkpartners willen wij deze ondersteuning bieden. Daarbij verwachten wij dat iedere 
partner vanuit zijn eigen professionaliteit zijn bijdrage levert om het vangnet in de gemeente Dronten 
sluitend te maken. Door het huisvesten op deze manier vorm te geven, wordt zoveel mogelijk 
huisuitzetting en dakloosheid voorkomen. Voorwaarde is dat mensen hulp willen ontvangen.  
 
Door de economische crisis raken meer huurders in financiële problemen. OFW voert een stringent 
maar sociaal incassobeleid. Door betalingsproblemen snel te signaleren, kunnen we samen met de 
huurder een betalingsregeling afspreken, zodat achterstanden niet onnodig oplopen. Dit doen we 
onder andere door huisbezoeken zodat we kunnen signaleren of er meerdere problemen spelen. 
OFW wijst huurders actief door naar schuldhulpverlening. Daarmee willen we huisuitzettingen als 
gevolg van huurachterstand voorkomen.  
 
Doelstellingen: 

 We verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen en blijk kunnen 
geven van goed huurderschap. 

 We streven naar een gemiddelde acceptatiegraad van minimaal 45%. 

 We beperken het aantal huisuitzettingen in verband met overlastklachten en huurachterstand 
binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend.  

 We streven er naar het aantal huisuitzettingen jaarlijks te beperken tot maximaal 15 
gedwongen ontruimingen wegens huurachterstand. 

 We huisvesten mensen, uit de gemeente Dronten, die niet te huisvesten zijn/gehuisvest 
kunnen blijven via het reguliere proces met waarborging van de leefbaarheid, veelal in 
samenwerking met ketenpartners. 

 Het percentage huurachterstand van woningen bedraagt niet meer dan 1,1% van de jaarlijkse 
huuropbrengst. 
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5 GOED WONEN 

5.1 Kwaliteit van de woning 
 
Ambitie 
1. We realiseren woningen met duurzame, degelijke en onderhoudsarme materialen. We kiezen 

voor een ontwerp dat langjarig invulling kan geven aan een veranderende markt, functioneel 
is en een goede uitstraling en identiteit biedt aan de wijk. Bij het bouwen en verbouwen van 
onze woningen richten we ons op veilig bouwen en veilig wonen. 

 
Toelichting 
Onze woningen zijn ons kapitaal. Zowel voor de bewoners als voor onze organisatie is een goede 
kwaliteit van de woningen belangrijk. Met kwalitatief goede woningen zijn onze bewoners tevreden en 
gaat ons bezit langjarig mee. 
 
Ons onderhoud is er op gericht om onze woningen te laten voldoen aan een kwaliteitstandaard, die 
ook op lange termijn perspectief biedt op goed wonen. Woningen waarbij dat perspectief onder druk 
komt te staan, moderniseren we waar het kansen biedt op een nieuw perspectief. Hierbij kiezen we 
voor een integrale aanpak, zodat we in één keer de woningen op zodanig niveau brengen (technisch, 
woontechnisch, duurzaamheid, uitstraling, markt) dat de investering een relatie heeft met de 
levensduurverlenging. 
 
OFW wil graag de modernisering van de jaren ’60 en ’70 woningen afmaken. De investeringen van 
OFW staan echter onder druk. Hierdoor zijn we gedwongen om een oplossing te kiezen die minder 
uitgebreid is, maar waarbij we wel alles doen wat noodzakelijk is; modernisering light. 

Voor onze bewoners is het belangrijk dat ze zich thuis voelen in hun woning. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat de woning een mooie uitstraling heeft, veilig is, een gezond binnenklimaat heeft , qua 
functionaliteit lang mee gaat en toepassingen heeft die voor bewoners gemakkelijk te bedienen zijn. 
Als het gaat om binnenklimaat dan is een juiste ventilatie erg belangrijk. OFW zorgt voor een goed 
beheer van haar installaties. We hebben daarnaast oog voor de bouwkundige kwaliteit, 
duurzaamheid, veiligheid en het wooncomfort. 

Bij modernisering en nieuwbouw zet OFW de investeringen af tegen de onderhoudskosten om tot een 
zo gunstig mogelijke keuze te komen. Daarbij maken we ook een afweging tussen de gewenste 
bouwkundige en woontechnische kwaliteit en de toekomstbestendigheid en duurzaamheid gedurende 
de ingeschatte exploitatieperiode. Dat uit zich onder andere in materiaalkeuze, maar ook in de wijze 
waarop we onze gebouwen zodanig flexibel maken dat zij in de toekomst eenvoudig zijn aan te 
passen aan veranderende gebruikswensen en demografische ontwikkelingen. Daarom voldoen onze 
nieuwbouwwoningen aan de ontwerpeisen van het WoonKeur basispakket toegankelijke woningen. 
En worden de mogelijkheden van flexibel bouwen onderzocht. Binnen wijken en buurten vindt OFW 
het belangrijk dat woningen en complexen samenhang tonen die leidt tot eigen identiteit en uitstraling. 
 
Doelstellingen: 

 We passen een modernisering light toe op de jaren 60/70 woningen, die nog niet gemoderniseerd 
zijn.  

 We ontwikkelen een integrale aanpak voor het extra onderhoud (inclusief energiebesparing) van 
de ongeveer 600 woningen die gebouwd zijn tussen 1973-1980.  

 Onze nieuwbouwwoningen (ontwikkeld vanaf 2013 en uitgezonderd de starterswoningen) 
voldoen aan de ontwerpeisen van het WoonKeur basispakket toegankelijke woningen. 

 Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Bij de light 
modernisering van onze woningen worden de eisen van het PKVW zoveel mogelijk gevolgd.  

 De kosten voor het dagelijks onderhoud stijgen minder dan de relevante BDB-index (indexcijfers 
van Bureau Documentatie Bouwwezen die de kostenontwikkelingen van de bouw weergeven). 
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5.2 Invloed op de eigen woonsituatie 
 
Ambitie 
1. Bewoners voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor hun woning en 

woonomgeving. 
 
Toelichting 
Als enige sociale verhuurder in de gemeente Dronten voelt OFW zich nauw betrokken bij de 
Drontense samenleving. Wij willen weten wat er leeft en speelt. Onze bewoners zijn daarin natuurlijk 
een belangrijke partner. Wij zoeken steeds naar manieren om onze bewoners te laten participeren in 
onze (beleids)keuzes. We proberen mensen steeds meer co-maker te laten zijn in plaats van alleen 
consument.  
 
OFW gaat ervan uit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de keuze die ze maken. Wij willen 
graag dat onze bewoners zich trots voelen op hun woning en hun woonomgeving en zelf het initiatief 
nemen om zich deze eigen te maken en in te richten naar hun voorkeuren. Met het bieden van 
keuzemogelijkheden (met en zonder financiële vergoeding) proberen we deze trots te vergroten en de 
verbondenheid met de woning te verhogen. De klant heeft de mogelijkheid de woning naar eigen 
smaak in te richten en te veranderen door het bieden van een basispakket aan keuzemogelijkheden, 
meerwerk en ruimte voor individuele aanpassingen. Zo vinden we de aansluiting met de 
woonbehoefte.  
 
Doelstelling: 

 We betrekken onze huurders bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid om daarmee 
draagvlak, prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten. 

 

5.3 Klantgerichte dienstverlening 
 
Ambitie 
1. Onze klanten zijn tevreden over onze dienstverlening. 
 
Toelichting 
De klant (huurders en woningzoekenden) staat bij OFW centraal. Een optimale dienstverlening vinden 
we dan ook belangrijk. Klantgerichte dienstverlening bestaat volgens ons uit het kennen van 
bewonerswensen, het snel, in één keer goed en eenduidig beantwoorden van vragen en het goed 
bereikbaar zijn. We verbeteren de (telefonische) bereikbaarheid en de serviceverlening aan onze 
klanten. We creëren daarom één loketfunctie voor klanten; een klantencontactcentrum (KCC). 
 
In de informatievoorziening zien we dat 24-uurs dienstverlening en digitale informatievoorziening 
steeds belangrijker worden. Het aantal manieren om in contact te komen en te blijven met onze 
klanten neemt nog steeds toe. OFW past nieuwe technieken toe in haar dienstverlening zodat 
iedereen op de voor hem passende manier 24 uur per dag (24/7) met OFW in contact kan komen. We 
stimuleren het gebruik van digitale communicatiemiddelen.  
 
We zijn nu in het bezit van het KWH- huurlabel en laten jaarlijks de kwaliteit van onze dienstverlening 
meten. We blijven op zoek naar manieren om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten en te 
verbeteren waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de bruikbaarheid en kosten en inspanning. 
We zijn er alert op om te weten wat onze klanten vinden van onze dienstverlening zodat we deze 
kunnen verbeteren. Ook onderzoeken we, wat er leeft onder onze bewoners. Zo kunnen we ons 
dienstenaanbod aanpassen aan bewonerswensen. Het verhuisbeleid heeft onze bijzondere aandacht.  
 
Doelstellingen: 

 We bieden optimale (interne/externe) klantinformatie, passend bij het gedrag van de 
gebruiker, waarbij we zoveel mogelijk 24/7 actuele informatie beschikbaar hebben. 

 We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop beoordelen. 
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6 KANSRIJKE WOONOMGEVING 

6.1 Gemengde wijken 
 
Ambitie 
1. We werken aan een evenwichtige opbouw van wijken. 
 
Toelichting 
Duurzame toekomstbestendige wijken zijn in onze ogen gemengde wijken waar verschillende 
bevolkingsgroepen naast elkaar prettig wonen. Daarvoor werken we aan een gevarieerd 
woningaanbod in de wijk, waar grote en kleine gezinnen en jongeren en ouderen hun woonwensen 
kunnen vervullen. Ook vinden we de menging van huur- en koopwoningen belangrijk. Die verhouding 
houden we in de gaten als het om nieuwbouw gaat. In bestaande wijken verkopen we woningen om 
de bestaande verhouding tussen koop- en huurwoningen te veranderen. Dit alles maakt het mogelijk 
voor bewoners om een wooncarrière te maken in hun eigen wijk of dorp.  
 
Doelstelling: 

 We streven bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden naar het realiseren van 
gedifferentieerde woonwijken qua bevolkingssamenstelling en woningtypologie. Conform de 
gemeentelijke Woonvisie wordt uitgegaan van minimaal 25% en maximaal 30% sociale 
woningbouw (huur en koop).  

6.2 Leefbare woonomgeving 
 
Ambitie 
1. We realiseren een kansrijke woonomgeving waar mensen prettig kunnen wonen, trots zijn 

op hun woning en woonomgeving en waarvoor zij en samenwerkingspartners zich mede 
verantwoordelijk voelen en hieraan bijdragen. 

 
Toelichting 
OFW vindt het belangrijk dat haar bewoners goed wonen. Dat betekent dat wij zorgen voor goede 
woningen met een goede uitstraling met aandacht voor de overgang van woning naar openbaar 
gebied. Daarnaast zijn wij bereid mee te werken aan een schone, hele en veilige woonomgeving. Wij 
zijn daarbij van mening dat in eerste instantie bewoners zelf hiervoor verantwoordelijkheid moeten 
nemen. De gemeente richt zich primair op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. OFW 
zet zich in voor een goed woonklimaat, waarbij we alert zijn op situaties die de leefbaarheid in gevaar 
brengen. OFW zoekt naar manieren om de leefbaarheid positief om te buigen en monitort de 
ontwikkelingen met de leefbaarheidsmonitor LEMON. Daarbij participeren wij in de wijkteams van de 
gemeente met als doel het verhogen van de leefbaarheid door burgers meer te betrekken bij hun 
directe leefomgeving.  
 
We spreken de mensen aan op eigen verantwoordelijkheid als het gaat om huurdersoverlast. Waar 
nodig worden mensen aangesproken op naleving van het huurreglement. Als overlast door onze 
bewoners escaleert, zijn wij bereid te interveniëren en maatregelen te nemen tegen de overlastgever. 
Dit alles om het woongenot van de overige bewoners te behouden of te vergroten. 
 
OFW ziet graag dat haar bewoners hun woning en hun wijk als die van henzelf beschouwen. De 
gedachte daarachter is dat mensen bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun welzijn als 
zij het gevoel hebben dat ze daar zelf invloed op uit kunnen oefenen. 
  
OFW waardeert het dat bewoners zelf met initiatieven komen om de leefbaarheid te vergroten in een 
wijk. We geven ruimte aan deze initiatieven en als het nodig is faciliteren wij om deze initiatieven te 
realiseren. Hierdoor versterken we het gevoel van ‘dit is mijn woning’ en ‘dit is mijn wijk’ en daarmee 
de trots van onze bewoners. Hierin nemen we ook zelf initiatief. Dat ligt in eerste instantie bij het delen 
van successen, het organiseren van ontmoeting en het markeren van een afronding van een intensief 
project. 
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Doelstellingen: 

 OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we gemiddeld 
minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 

 We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren we bewonersinitiatieven die eraan bijdragen om 
de leefbaarheid in de buurt te vergroten.  

 

6.3 Voorzieningenniveau 
 
Ambitie 
1. We leveren een bijdrage aan het op peil houden van het voorzieningenniveau in de drie 

kernen door het inzetten van onze kernkwaliteiten zonder dat dit ten koste gaat van onze 
primaire taak. 

 
Toelichting 
Het verhuren van sociale huurwoningen aan de doelgroep is onze primaire taak. Hierbij hechten we 
veel waarde aan een kansrijke woon- en leefomgeving waarbinnen onze woningen zich bevinden. 
Onderdeel van deze woonomgeving is ook het voorzieningenniveau, zoals onderwijs, zorg en welzijn. 
OFW heeft veel vastgoed met een maatschappelijke functie in haar bezit. Hier voelen we ons 
verantwoordelijk voor en dit houden we graag in stand. Het op peil houden van het 
voorzieningenniveau in een wijk is voor ons als corporatie een aanvullende taak (prestatieveld 
leefbaarheid uit het BBSH). We leveren hier graag een bijdrage aan om zo de leefbaarheid van de 
wijken en kernen te bevorderen. Dit doen we door het inzetten van onze kernkwaliteiten ontwikkelen, 
bouwen, beheren, verhuren en lokale verankering. 
 
De financiering voor nieuw te realiseren maatschappelijk vastgoed mag echter niet ten koste gaan van 
onze financieringsmogelijkheden voor sociale verhuur. Door strengere regels voor corporaties en het 
steeds moeilijker worden van het verkrijgen van financiering, is het steeds lastiger om maatschappelijk 
vastgoed in eigendom te realiseren. Dit neemt niet weg dat we onze overige kernkwaliteiten nog 
steeds goed in kunnen zetten. 
 
Doelstellingen: 

 We zetten onze kernkwaliteiten in ten behoeve van (maatschappelijk) vastgoed. 
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7 ENERGIESPRONG 

7.1 Duurzame woningen 
 
Ambities 
1. Onze woningen zijn in 2030 energieneutraal. 
2. We maken een integrale duurzaamheidsafweging bij onze nieuwbouwprojecten. 
3. OFW voelt zich verantwoordelijk voor het milieu en stimuleert bewoners rekening te houden 

met het milieu en energiezuiniger te leven. 
 
Toelichting 
Voor onze huurders is het belangrijk dat de totale woonlasten beperkt worden en dat ze passen bij het 
inkomensniveau. Een wezenlijk deel van de woonlasten is natuurlijk de huur, maar een ander 
belangrijk onderdeel van de woonlasten zijn de energiekosten. Deze energiekosten stegen de 
afgelopen jaren fors, terwijl de huren maar licht en gecontroleerd stegen. De energiekosten bepalen 
steeds meer of een woning goedkoop of duur te bewonen is, omdat de huren minder ver uiteenlopen 
dan de energiekosten. De stookkosten voor een woning met een energielabel A/B schelen aanzienlijk 
met die van een energielabel E/F/G. Bovendien bestaat er wel huurtoeslag, maar geen 
energietoeslag.  
 
Om wonen nu, maar met name in de toekomst betaalbaar te houden voor onze primaire doelgroep, is 
het essentieel om het energieverbruik in de woningen laag te houden. Kortom, nu en in de toekomst 
realiseert OFW energiezuinige woningen en appartementen, zodat deze langjarig invulling kunnen 
geven aan de woonbehoefte van onze primaire doelgroep. We passen een modernisering light toe in 
de Chaletwoningen in Dronten en de Greente-Zuid in Swifterbant waarbij we aandacht hebben voor 
energiebesparing. Daarnaast starten we met de voorbereiding van het moderniseringsproject Spelwijk 
in Swifterbant. 
  
In zekere mate geldt het terugbrengen van het energiegebruik ook voor het ander vastgoed. Door de 
sterk stijgende kosten voor energie zijn gebouwen met een laag energieverbruik interessant voor 
huurders. Vanzelfsprekend wordt hiervoor een bijdrage in de huur gevraagd aan deze huurders.  
 
Ons afwegingskader bij de keuze voor energiebesparende maatregelen is het model van Trias 
Energetica.  

 
Trias Energetica: 

1. Beperk de energievraag, 
2. Gebruik duurzame energiebronnen, 
3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt. 

 
OFW geeft de voorkeur aan deze volgorde. Door een 
goed isolerende buitenschil toe te passen, worden de 
energieverliezen beperkt. Alle energie/warmte die niet 
wordt verloren, hoeft immers niet meer te worden 
opgewekt. De energie die vervolgens toch nog moet 
worden opgewekt, is bij voorkeur duurzaam opgewekte 
energie. Is het nog niet mogelijk de energievraag 
volledig te dekken met duurzame energie, dan wordt er 
gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen, maar met 
gebruik van moderne cv- ketels of andere installaties 
met hoge rendementen.  

 
Volgens nieuwe theorieën wordt Trias Energetica gecombineerd met de Nieuwe Stappen Strategie. 
Dit is vertaald naar maatregelen, die in vier stappen tot een energieneutraal gebouw leiden.  
De Nieuwe Stappenstrategie introduceert een extra stap: Hergebruik reststromen, zoals restwarmte 
en warmteterugwinning, tussen de stap 1 en 2 van de Trias Energetica.  
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Bij de aanpak van projecten blijft OFW het “in één keer” goed principe hanteren, waarmee verspilling 
wordt voorkomen. Concreet betekent dit, dat bij het moderniseren van een woning en bij nieuwbouw 
de schil van de woning goed wordt geïsoleerd en de woning ten minste wordt voorbereid op de aanleg 
van duurzame energieopwekkende installaties zoals pv-panelen. De duurzame energieopwekkende 
installaties kunnen hierdoor ook op termijn nog worden toegevoegd. De huurder moet dan echter wel 
bereid zijn hiervoor een extra vergoeding te betalen volgens het “niet meer dan anders principe”. Deze 
aanpak wordt verder onderzocht en uitgewerkt. Ook kiezen we tijdens het ontwerptraject van 
projecten voor een integrale aanpak zodat er minder faalkosten optreden tijdens de uitvoering. 
 
Vanuit beperking van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, maar ook voor het betaalbaar 
houden van wonen, is het van belang dat bewoners zuinig omgaan met energie. Om dit te stimuleren, 
willen we informatie geven over hoe dit kan worden bereikt. Door steeds verdergaande duurzame 
installaties in de woningen en appartementen is het belangrijk dat huurders leren hoe ze om moeten 
gaan met deze installaties, zodat huurders optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden en het 
geboden comfort.  
 
Duurzaamheid is breder dan alleen beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook het 
gebruik van eindige grondstoffen voor de realisatie van onze projecten is een aandachtsgebied. 
Daarom hebben we onder andere op 14 oktober 2010 een convenant afgesloten met FSC Nederland. 
Met het tekenen van dit convenant hebben we afgesproken dat we voor onze projecten alleen hout 
toepassen dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. 
 
Doelstellingen:  

 Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is in 2017 lager dan 1% van het totaal. 
(exclusief woningen met het strategische label “verkoop”, “planvorming” of “sloop”.)  

 We besparen in 2017 40% op het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2000. 

 We besparen in 2017 30% op het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 2008, 
waarmee we de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% 
overtreffen. 

 Het gemiddelde energielabel van onze woningen gaat van een C-label naar een B-label, 
uitgaande van de huidige methode van berekenen en certificeren.  

 Alle nieuwbouwprojecten die wij nu gaan ontwikkelen hebben maximaal een energie prestatie 
coëfficiënt van 0,4.Door het toepassen van duurzame energieopwekking kunnen we onze 
nieuwbouw direct bij de bouw of in de toekomst energieneutraal (voor gebouw gebonden 
energie) maken.  

 We ontwikkelen beleid voor duurzame afwegingen bij materiaalkeuzes. 

 We doen een studie naar een geschikt energieconcept voor energie neutrale woningen (voor 
gebouw gebonden energie) die een gezond binnenklimaat hebben en minder kritisch zijn voor 
bewonersgedrag. 

 We geven huurders verdere voorlichting over het gebruik van duurzame installaties en hoe ze 
energiezuinige woningen moeten bewonen en we stimuleren energiebewust woongedrag. 
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8 DUURZAME ORGANISATIE 

8.1 Duurzaam personeels- en organisatiebeleid en professionele medewerkers 
 
Ambities 
1. Het behouden van een goede werkomgeving met ontplooiingsmogelijkheden voor onze 

medewerkers. 
2. Blijvend kunnen beschikken over voldoende (toekomstig) gekwalificeerde medewerkers. 
3. Onze medewerkers kunnen en willen in een veranderende omgeving op een betrokken, 

efficiënte en kwalitatief goede wijze hun werkzaamheden uitoefenen en investeren in hun 
eigen employability. 

 
Toelichting 
Professionele medewerkers en een passende, platte organisatie waarin wij samen kunnen werken zijn 
belangrijke voorwaarden om inhoud te geven aan de strategische speerpunten van OFW. We vinden 
het belangrijk dat individuele medewerkers en de teams hun verantwoordelijkheid nemen voor de 
resultaten. 
 
Om de basis van de organisatie te verstevigen, werken we binnen OFW gericht en geven we 
gezamenlijk inhoud aan de cultuur binnen de organisatie. Het werken vanuit dezelfde normen en 
waarden vormt de fundering om invulling aan de missie, ambities en doelstellingen te geven. Binnen 
OFW zijn deze normen en waarden vertaald in het “OFW-(cultuur)huis”. Hierin zijn de volgende 
gemeenschappelijke normen en waarden geformuleerd: 

- Integer en loyaal 
- Vertrouwen 
- Ervaringsgericht leren 
- Kansen benutten 
- Respect voor de mensen 
- Klant centraal 
- Open communicatie 
- Maatschappelijk gedreven 
- Duurzaamheid / gezondheid 
- Groei en ontwikkeling 
- Goede sfeer 

 
We stimuleren onze medewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen, flexibel en breed inzetbaar te zijn 
en als professionals bij te dragen aan een organisatie waarop we trots kunnen zijn. Medewerkers 
onderschrijven en zijn betrokken bij de beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de organisatie. 
We borgen dit met een duurzaam personeelsbeleid. We bieden medewerkers de veiligheid en de 
ruimte voor initiatief en creativiteit en kansen om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen 
binnen hun huidige of een andere functie.  
 
Met name in de bouw en bij de bouwgerelateerde bedrijven is door conjunctuurgevoeligheid sprake 
van oplopende werkloosheid. Dit in tegenstelling tot enkele jaren geleden. Op de middellange termijn 
kan op de landelijke arbeidsmarkt door demografische en conjuncturele ontwikkelingen krapte 
ontstaan. 
 
De komende jaren zal er een afname zijn van investeringen in nieuwbouw en modernisering. De 
organisatie wordt hierop aangepast. We spannen ons in om zoveel mogelijk werkgelegenheid van de 
vaste kern van medewerkers te behouden. Voorwaarde is dat de organisatie efficiënt blijft werken. De 
enorme heffingen van het Rijk, zet dit onder druk. We vinden het belangrijk dat medewerkers flexibel 
en breed inzetbaar zijn in een veranderende organisatie. 
We streven een goede samenstelling van de zelfsturende teams na waarin medewerkers elkaar 
aanvullen. Daarbij hebben we aandacht voor de aspecten kennis, houding, gedrag en vaardigheden 
van medewerkers.  
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Doelstellingen: 

 We streven naar continuïteit van de organisatie.  

 We bieden medewerkers de veiligheid en de ruimte voor initiatief en creativiteit en kansen om 
zich verder te ontwikkelen binnen hun huidige of andere functie.  

 We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 
 

8.2 Efficiënte bedrijfsprocessen en continue ontwikkeling en innovatie 
 
Ambities 
1. In één keer goed, zonder (veel) schakels, maar wel integer en controleerbaar. 
2. We zijn alert op de ontwikkelingen in de samenleving, techniek, wet- en regelgeving en 

spelen daarop in door continu te ontwikkelen en te vernieuwen. 
 
Toelichting 
Om ons werk goed te doen en onze ambities te realiseren, willen we continu blijven verbeteren, 
ontwikkelen en vernieuwen. Met een goede infrastructuur en een efficiënte bedrijfsvoering kunnen we 
deze opgave aan. We laten ons inspireren door het INK-kwaliteitsmodel. We benutten de 
mogelijkheden van ICT en technische ontwikkelingen om onze klantgerichtheid, efficiency en 
effectiviteit te vergroten. 
 
We werken met zelfsturende teams. Teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen proces en de te 
realiseren resultaten. De bedrijfsprocessen zijn met behulp van de Brown Paper-methode inzichtelijk 
en geborgd. Dit betekent onder meer dat ontwikkelingen, innovaties en verbeteringen binnen 
processen niet alleen vanuit de leiding geïnitieerd worden, maar juist ook vanuit de teams. Naast de 
procesorganisatie hebben we een projectorganisatie. Medewerkers kunnen in meer dan een proces of 
project participeren. We oriënteren ons op innovatie- en vernieuwingsprocessen. Door deze wijze van 
organiseren creëren we draagvlak en verloopt implementatie op een natuurlijke manier. 
 
We zijn ons bewust dat het aansturen van begrepen processen een andere benadering vraagt dan het 
aansturen van innovatie- en vernieuwingsprocessen. Om een geleidelijke en behapbare verandering 
te bewerkstelligen, worden projecten klein gestart en, afhankelijk van het resultaat, opgeschaald naar 
de hele organisatie of naar meer projecten. Zo bieden we medewerkers kansen om ervaringsgericht te 
leren. We nemen onze stakeholders hier graag in mee.  
 
OFW streeft naar ketenintegratie. Dit moet leiden tot meer kwaliteit, meer efficiëntie en lagere 
(faal)kosten. Het vereist een actieve en open samenwerking en een continue wil om te verbeteren 
vanuit een gezamenlijk belang. 
 
Doelstellingen: 

 We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met oog voor 
people, planet, profit. 

 We beschikken over voldoende managementinformatie als sturings- en verantwoordingsmiddel. 
We maken trends inzichtelijk. 

 Ervaringen uit afgeronde projecten of bestaande projecten worden geëvalueerd. Opgedane 
kennis in projecten of processen wordt geborgd.  

 We oriënteren ons op innovatie- en vernieuwingsprocessen. 

 We dragen bij aan productontwikkeling en –verbetering in de keten en daar waar het 
toegevoegde waarde heeft, streven we naar ketenintegratie.  

 De functiescheiding en administratieve organisatie zijn passend bij de omvang van onze 
organisatie. Bevoegdheden zijn vastgelegd en worden periodiek geëvalueerd. 
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8.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Ambities 
1. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons handelen. In onze beleidskeuzes, 

bedrijfsvoering en besluitvorming houden we rekening met het (lange termijn) effect ervan 
op mens, milieu en maatschappij. 

2. We vergroten de interne bewustwording van duurzaam ondernemen, zodat dit extern kan 
worden uitgedragen. 

 
Toelichting 
Door uit te gaan van de duurzaamheidsprincipes ‘people, planet, profit’ vult OFW het onderwerp 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in. Dat heeft zowel zijn uitwerking op de samenleving als 
op onze organisatie zelf. Daarom hanteert OFW duurzame besluitvorming waarbij zoveel mogelijk 
gelijkwaardig rekening wordt gehouden met sociaal-culturele, ecologische en economische aspecten.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons ook wanneer we inkopen, we niet alleen 
naar de prijs kijken, maar ook nagaan wat de gevolgen voor het milieu of mensen zijn. We werken 
graag samen met organisaties die duurzaam ondernemen als kernwaarde hebben. 
 
Grondstoffen worden steeds schaarser. We gaan daarom zorgvuldig met ons energiegebruik en 
materialen om en waar mogelijk gebruiken we duurzame alternatieven. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor OFW ook in dat we een sociaal verantwoord 
werkklimaat hebben, waarin we onder andere stage- en werkervaringsmogelijkheden bieden. 
 
Doelstellingen: 

 Bij inkoop en aanbesteding gaan we bewust om met grondstoffen en besteden we aandacht aan 
de aspecten ‘people, planet, profit’. 

 We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 

8.4 Good governance 
 
Ambitie 
1. De kwaliteit van de besturing, van het toezicht en van de externe legitimatie is van dien aard 

dat goed maatschappelijk presteren geborgd is. 
 
Toelichting  
Good governance betekent voor OFW: kwaliteit van bestuur, intern toezicht en externe legitimatie. In 
onze beleidskeuzes en duurzame besluitvorming speelt daarom de samenhang tussen en afweging 
van onze volkshuisvestelijke doelstellingen, de belangen van stakeholders, het (maatschappelijk) 
rendement en de risico’s een belangrijke rol.  
 
We vinden het belangrijk dat we onze bestuurs- en toezichtstructuur goed hebben ingericht en waar 
mogelijk of noodzakelijk verbeteren we die. We zijn transparant en blijven inspanningen verrichten om 
onze integriteit te waarborgen. 
 
Dit betekent onder meer: 

- In onze beleidskeuzes en besluitvorming houden we in voldoende mate rekening met onze 
belanghouders. 

- In het beginstadium van ieder groot bouwproject wordt zorgvuldig en tijdig aan de Raad van 
Commissarissen ter goedkeuring een go/no-go besluit voorgelegd waarin ook de mogelijke 
risico’s in beeld zijn gebracht. 

- We handelen integer en controleerbaar. 
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- Er is sprake van een open en constructieve verhouding tussen OR en directie. 
- We voldoen aan de wettelijke en statutaire regelgeving, Aedes- en governancecode. 
- Het jaarlijkse oordeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is op 

alle onderdelen (financiële positie, naleving van wet- en regelgeving en governance) 
‘voldoende’. 

 
Doelstelling: 

 We handelen en verantwoorden ons conform de regels van good governance. 
 

8.5 Maatschappelijke verankering 
 
Ambities 
1. We zijn bekend met de visie en werkwijze van de verschillende belanghouders en kennen 

daarmee de (lokale) maatschappelijke agenda. 
2. We zijn een lokaal verankerde samenwerkingspartner die graag vanuit haar kernkwaliteiten 

samenwerkt om zo de samenleving te versterken.  
3. We dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en ervaring op het brede terrein waarop je als 

woningcorporatie werkzaam bent. 
4. We geven inzicht in de wijze waarop we met de maatschappelijk verkregen middelen onze 

maatschappelijke opdracht vervullen. 
 
Toelichting 
OFW is verankerd in de samenlevingen van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Daar ligt haar 
bestaansrecht en daar levert OFW primair haar prestaties. In deze samenlevingen zijn meerdere 
partijen actief. Wij vinden het belangrijk om ons in te leven in onze belanghouders en zicht te hebben 
op hun visies en werkwijzen. Waar mogelijk en nodig stellen wij ons op als samenwerkingspartner. 
Daarbij laten wij ons leiden door onze eigen principes en ambities. Onze activiteiten hebben lange 
termijneffecten. We gaan daarom uit van duurzame relaties en resultaten. Met onze belanghouders 
gaan we op een respectvolle en integere manier om. 
  
Met de Huurders Belangen Vereniging hebben we een samenwerkingsovereenkomst. Hier geven we 
uitvoering aan. Met de gemeente Dronten werken we ook samen. We zijn in overleg om samen te 
komen tot een nieuw convenant en prestatieafspraken. 
 
Wij verstaan onder ‘maatschappelijke verankering’ ook dat we bereid zijn om onze kennis ter 
beschikking te stellen aan anderen. Wij beseffen dat kennisuitwisseling een snelle manier is voor 
mensen en organisaties om op een efficiënte manier, betere resultaten te bereiken. Wij dragen graag 
ons steentje bij aan de ontwikkeling van andere organisaties en verwachten dat wij ook van hen 
kunnen leren. 
 
We vinden het belangrijk om open te zijn over onze beleidsuitgangspunten, voorgenomen plannen, de 
wijze waarop wij onze belanghouders daarbij betrekken en de dilemma’s die wij soms ervaren. Dat 
leidt ertoe dat belanghouders met ons mee kunnen denken over oplossingen en verbeteringen. We 
leggen aan onze belanghouders verantwoording af over waarom we bepaalde keuzes hebben 
gemaakt en wat er van voorgenomen plannen terecht is gekomen. 
 
Doelstellingen: 

 We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente Dronten en 
Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen oplossingen. 

 We verantwoorden ons transparant met behulp van diverse communicatiemiddelen over het 
gevoerde beleid in al haar facetten en het toezicht daarop.  
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8.6 Gezonde financiële basis 
 
Ambities 
1. Binnen de gestelde financiële randvoorwaarden realiseren we zo optimaal mogelijk onze 

volkshuisvestelijke ambities en doelstellingen. 
 
Toelichting 
Het financiële beleid van OFW is erop gericht om onze beschikbare middelen zo efficiënt en effectief 
mogelijk in te zetten voor de maatschappelijke doelstellingen die we nastreven. Financiële continuïteit 
en het toegang houden tot de kapitaalmarkt zijn belangrijke pijlers binnen het financiële beleid. Hierbij 
hanteren we onder andere de criteria die zijn gesteld door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De te monitoren criteria beschrijven we in 
begroting en jaarverslag. 
  
Om onze taak als volkshuisvester goed uit te voeren, zijn wij bereid tot het doen van investeringen. Bij 
het nemen van investeringsbeslissingen betrekken we naast het maatschappelijk resultaat, financiële 
criteria als het financieel rendement, het effect op de kasstromen en de mogelijke risico’s.  
 
De afgelopen jaren is onder andere door het regeringsbeleid van Rutte II, de financiële druk op onze 
organisatie flink toegenomen. Ook onze bijdrage aan het oplossen van problemen binnen de 
corporatiesector hebben een negatief effect op onze financiële mogelijkheden. De uitdaging is dan 
ook om een optimum te vinden tussen het investeren in sociaal vastgoed en het op niveau houden 
van de financiële positie.  
De verkoop van bestaand woningbezit is een belangrijke financieringsbron voor investeringen. We 
nemen verkoop bevorderende maatregelen om de verkoop van bestaand bezit te stimuleren.  
 
Doelstellingen: 

 We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 
gewaarborgd is. 

 In onze bedrijfsvoering zijn we efficiënter dan het gemiddelde van de corporatiesector. 

 We zijn ‘in control’. De risico's die behoren bij het sociale ondernemerschap worden 
geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 
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BIJLAGE 1 – ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
Woningwet  
De Woningwet is ingevoerd in 1901 en trad in werking op 1 augustus 1902. Het doel van de 
Woningwet was om bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk te maken en de bouw 
van goede woningen te bevorderen. Dit is te beschouwen als het begin van de overheidsbemoeienis 
met de volkshuisvesting. 
 
Tot de Tweede Wereldoorlog waren woningcorporaties met name bezig met het zorgen voor goede 
huisvesting voor arbeiders (in het begin vanuit het perspectief van de bevordering van de 
volksgezondheid) en het uitvoeren van woonmaatschappelijk werk (leren wonen) van deze groepen 
huishoudens. Sinds de woningwet in 1901 konden woningcorporaties met objectsubsidie woningen 
bouwen. Dit om de betaalbaarheid van deze woningen voor de doelgroep bereikbaar te maken. Door 
de ontwikkeling van de welvaart, de stijgende loonontwikkeling en de daarmede samenhangende 
huurontwikkeling ontstonden er exploitatie overschotten, waardoor een, langzaam groeiende, 
financiële verzelfstandiging van corporaties ontstond. In 1921 werd een voorschrift van kracht die de 
corporaties verplichtte 80% van deze van deze exploitatiebaten te storten in een gemeenschappelijk 
fonds, dat door de gemeenten, in het belang van de volkshuisvesting, beheerd zou worden. Tijdens de 
financiële wereldcrisis, die met de beurskrach van 1929 begon, besloot de toenmalige regering in 
1934 dat alle exploitatie overschotten gebruikt moesten worden om de, in het verleden verkregen 
objectsubsidies terug te betalen. De beruchte terugbetalingsplicht, die pas in 1965 zou worden 
ingetrokken. Door deze maatregelen werden corporaties niet meer dan armoedige huurophalers. 
 
De Tweede Wereldoorlog had ook zijn invloed op het achterblijven van de onderhoudsstaat van het 
corporatiebezit. In de naoorlogse periode kwam echter allereerst het accent te liggen op de 
wederopbouw en was er weinig tot geen aandacht voor de kwaliteit van de vooroorlogse 
woningvoorraad. In 1960 en later nogmaals in 1962 werd een huurverhoging van 25% toegestaan 
onder voorwaarde dat deze woningen dan voorzien zouden zijn van een doucheruimte en een 
watercloset in de woning. Om het corporaties mogelijk te maken hiervoor plannen te maken en deze 
uit te voeren werd de mogelijkheid van een rijksbijdrage opengesteld. 
 
De grondgedachte van de Woningwet 1901 was dat woningcorporaties zoveel mogelijk op eigen 
benen moeten staan om bedrijfseconomisch zelfstandig te zijn. Van deze gedachten bleef, door de 
hiervoor genoemde maatregelen vrijwel niets over. De roep om verzelfstandiging van de corporaties 
leidde in 1959 tot de instelling van de “Commissie de Roos” met de opdracht mogelijkheden aan te 
geven om de corporaties zelfstandig te laten functioneren. Het advies dat in 1962 uitkwam was de 
start van het verzelfstandigingsproces in de volkshuisvesting. Niet voor niets gaf de toenmalige 
bewindsman in de circulaire MG nummer 1 van 1969 aan dat de bouw van woningwet woningen een 
taak was van de corporaties en dat dit zonder bemoeienis van gemeenten moest gebeuren. Niet 
zonder reden werden gemeentelijke woningbedrijven in latere jaren verzelfstandigd.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de jaren ‘70 van de vorige eeuw kwam de nadruk te 
liggen op de bouw van sociale huurwoningen om het woningtekort te verkleinen. De overheid kende 
gedetailleerde subsidieregelingen. Zonder subsidie werd niet gebouwd. Later werd de huurtoeslag 
ingevoerd om daarmee de subsidie aan de persoon en niet aan de woning te koppelen.  
 
Vanaf de jaren zeventig tot de jaren negentig kwam daar fysieke woningverbetering en 
stadsvernieuwing bij. Dit is ook de periode dat bewonersparticipatie zich ontwikkelde.  
 
Begin jaren negentig ontstond extra aandacht voor de bevordering van het eigen woningbezit, vanaf 
medio jaren negentig kwam er aandacht voor de leefbaarheid (zowel de fysieke als de sociale 
aspecten) en vanaf eind vorige eeuw ontstond, vanwege onder andere de toenemende vergrijzing, 
ook aandacht voor het wonen in combinatie met zorg. De doelgroep die een beroep doet op 
corporaties veranderde in de loop der tijd van samenstelling en werd diverser; van met name 
gezinnen, naar een en twee persoonshuishoudens, senioren, een oudergezinnen, studenten, mensen 
met een zorgbehoefte en starters.  
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Vanaf 2007 werd naast de fysieke vernieuwingstaak ook het bijdragen aan de sociale en economische 
buurt- en wijkvernieuwing op de agenda gezet en ontstond er een hernieuwde aandacht voor de 
woonmaatschappelijke taak van de toegelaten instellingen.

8
 

 
Besluit Beheer Sociale Huursector 
Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is de uitwerking van de Woningwet en bevat de regels, 
vastgesteld door het Ministerie, waaraan de woningcorporaties zich moeten houden. Volgens het 
BBSH dienen de werkzaamheden van woningcorporaties op het terrein van de volkshuisvesting te 
liggen. Het BBSH noemt zes prestatievelden: 
 

- kwaliteit van de woningen 
- verhuur van de woningen 
- betrekken van bewoners bij beleid en beheer 
- financiële continuïteit 
- leefbaarheid 
- wonen en zorg 

 
Om te voorkomen dat de prestatievelden verschillend geïnterpreteerd worden, zijn in 1997 
verantwoordingsvelden geformuleerd waarop corporaties zich dienen te richten:  
 

- Huisvesten van de doelgroep: zorgdragen voor de huisvesting van mensen die niet of 
onvoldoende in staat zijn op eigen kracht over passende huisvesting te voorzien. 

- Kwaliteit van de woongelegenheden: bewaken van de kwaliteit van woongelegenheden bij 
zowel nieuwbouw, woningverbetering als onderhoud. 

- Overleg met huurders: betrekken van huurders en overige bewoners bij het beleid en 
beheer. 

- Financiële positie: voeren van een financieel beleid dat gericht is op de (financiële) 
continuïteit van de instelling. 

- Leefbaarheid: leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en buurten (hieronder 
is ook maatschappelijk vastgoed te scharen voor zover het niet onder ‘wonen en zorg’ valt). 

- Wonen en zorg: leveren van een bijdrage aan de huisvesting van mensen (onder andere 
ouderen) met een zorgbehoefte. 

 
Verder geeft het BBSH regels over de verslaglegging en het toezicht op woningcorporaties. 
 
Besluit Centraal Fonds Volkshuisvesting 
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is de financieel toezichthouder voor de 
woningcorporatiesector. Jaarlijks beoordeelt het Ministerie op basis van de gegevens van het CFV de 
financiële positie van individuele corporaties en wordt gerapporteerd over de sector als geheel. Het 
wettelijk kader voor de taken en bevoegdheden van het CFV is vastgesteld in de Woningwet (Besluit 
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting). Ook stelt het CFV jaarlijks beleidsregels vast, deze 
verplichting komt voort uit de Woningwet. Hierin wordt bepaald op welke wijze het Fonds uitvoering 
geeft aan zijn wettelijke taken. Als gevolg van de herziening van de Woningwet worden de taken en 
bevoegdheden van het CFV op termijn uitgebreid.  
 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW; geen overheidsinstelling) is in 1983 opgericht 
door de voorlopers van Aedes (Nationale Woningraad (NWR) en Nederlands Christelijk instituut voor 
de Volkshuisvesting (NCIV) Koepel voor Woningcorporaties), de brancheverenigingen van 
woningcorporaties. De oprichting van het WSW was noodzakelijk, omdat het kabinet toen 
bezuinigingen doorvoerde op de huursubsidie en woningverbetering. Door het WSW op te richten 
zorgden de NWR en het NCIV ervoor dat woningcorporaties genoeg geld konden lenen. Het WSW 
staat borg voor de leningen zodat de corporaties tegen een gunstiger rentetarief kunnen lenen. Later 
is het mogelijk geworden dat het WSW ook voor nieuwbouw en andere investeringen (waarvoor 
staatssteun toegestaan is) borg kan staan.  
 
Aedescode  
In de Aedescode (vernieuwd in 2007) is de doelstelling van de Woningwet herbevestigd. In de 
preambule is te lezen: “Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Zij waarborgen de 

                                                      
8
 MvT bij wetsvoorstel herziening woningwet 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005686/geldigheidsdatum_04-08-2009
http://www.cfv.nl/
http://www.cfv.nl/wetten_en_regels/wettelijk_kader
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_14-11-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004418/geldigheidsdatum_14-11-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004418/geldigheidsdatum_14-11-2011
http://www.cfv.nl/media_dirs/5679/media_files_data/beleidsregels_2012.pdf
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maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting 
van de organisatie, een voortdurende dialoog met de belanghouders in hun lokale omgeving en in een 
zorgvuldige omgang met hun klanten. Corporaties, die lid zijn van Aedes, verantwoorden zich hierover 
actief. De normen die zij hanteren hebben zij vastgelegd in de Aedescode.” De Aedescode heeft tot 
doel om aan de buitenwereld kenbaar te maken waarop de leden van Aedes aangesproken kunnen 
worden. Daarnaast spreken de leden van Aedes ook elkaar aan op basis van deze code.  
 
Good governance woningcorporaties 
Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen die zich er steeds van moeten vergewissen of zij 
met hun maatschappelijk verkregen vermogen de goede dingen doen en of ze die goed doen. Het is 
belangrijk dat woningcorporaties een verantwoord financieel beleid voeren en zich niet laten verleiden 
tot het verrichten van risicovolle activiteiten.  
 
In de Governancecode voor woningcorporaties (in 2006 ontwikkeld door branchevereniging Aedes en 
de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties) zijn daartoe normen voor goed bestuur, 
toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing geformuleerd. De 
Governancecode is gekoppeld aan de Aedescode, waarmee de code onderdeel is van de 
lidmaatschapseisen van Aedes.  
 
Per 1 juli 2011 is de vernieuwde Governancecode van kracht. Er is in de code nu extra aandacht voor 
risicobeheersing, voor verbindingen (dochterondernemingen en dergelijke), diversiteit binnen en 
onafhankelijkheid van de RvC en er is een maximum zittingstermijn van twee keer vier jaar voor 
commissarissen vastgesteld. In de code is ook opgenomen dat corporaties zich een keer per vier jaar 
laten visiteren.  
 
Zie verder de site van OFW onder ‘Over OFW / Governance’. 
 
Brede zorg voor het wonen 
In het advies van de stuurgroep Meijerink uit 2007 zijn de gedachtes neergelegd voor de positionering 
van woningcorporaties. Die gedachtegang, die nog steeds actueel is, gaat uit van corporaties als 
private maatschappelijke ondernemingen met een publiek belang: de ‘brede zorg voor het wonen’. Dit 
publiek belang bestaat uit drie deeldomeinen, die achtereenvolgens worden getypeerd als: 
 

- wat ‘MOET’ (de sociale taak),  
- wat ‘KAN’ (de woonomgeving en het maatschappelijk vastgoed),  
- wat te ‘OVERWEGEN’ is in de lokale context (de wijk- en buurtaanpak).  

 
De rol van de corporatie is per deeldomein verschillend qua verantwoordelijkheid en inzet van 
middelen. Proportionaliteit is hierbij het uitgangspunt. Het laatste deeldomein betekent ‘nee, tenzij’ 
voor de corporatie. Dit in tegenstelling tot het eerste deeldomein, waar ‘ja, tenzij’ geldt.  
 
Corporaties kunnen zo optimaal inhoud geven aan hun eigen doelstellingen én aan het publiek belang 
van de inzet van het maatschappelijk bestemd vermogen op het terrein van de ‘brede zorg voor het 
wonen’. Anders gezegd: het geeft de corporaties meer armslag om hun rol als maatschappelijke 
ondernemers waar te maken en biedt tegelijkertijd waarborgen voor het publieke belang. 
 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance

