
Oost Flevoland Woondiensten 
 

De Noord 47 | Postbus 89 | 8250 AB Dronten | T (0321) 38 55 00 | F (0321) 31 77 33  
www.ofw.nl | woondiensten@ofw.nl | Huur: ING Bank NL90INGB0003151094 
Overige zaken: ING Bank NL64INGB0672098482 | KvK: 39024884 | btw: 25.40.216.b.011 

 
 

 

 

Pagina 1 van 9 

 
 

 
 

Veranderende vragen van de samenleving: samen aan de slag 

OFW onderweg naar de toekomst 
 

  

Inleiding 

In 2017 loopt ons Beleidsplan af. Dat betekent dat we ons voorbereiden op een nieuwe 

beleidsperiode waarbij een Ondernemingsplan met doelen voor de komende jaren hoort. Deze 

notitie brengt in beeld welke maatschappelijke ontwikkelingen we zien, wat het effect is op onze 

huurders en wat de gevolgen, kansen en uitdagingen zijn voor onze organisatie. 

Deze notitie is ondersteunend in het overleg met onze belanghebbenden over onze koers en het 

samen werken aan de maatschappelijke vraagstukken die er zijn. 

 

In de notitie gaan we in op de omslag naar een nieuwe situatie, waarbij we te maken hebben met 

de nieuwe politieke realiteit (terug naar de kerntaken) en de maatschappelijke onderstroom 

(meer verantwoordelijkheid van het individu voor het eigen leven, minder verzorgingsstaat, meer 

inspelen op individuele wensen, eisen en initiatieven wat betreft de invulling van het eigen leven).  

De vragen die daarbij opkomen zijn: Hoe levert OFW een zinvolle bijdrage aan hedendaagse 

maatschappelijke vraagstukken? In hoeverre worden we begrenst door de kerntaken? Door wet- 

en regelgeving? Welke kansen liggen er? 

In onderstaand stuk vertrekken we vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen, via het effect 

hiervan op onze huurders en tenslotte de gevolgen, kansen en uitdagingen voor onze 

organisatie. 
 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Rondom de volkshuisvesting in de aller breedste zin spelen diverse thema’s die direct invloed 

hebben op de koers van OFW, waaronder: 

- De ‘verbouwing’ van de verzorgingsstaat, 

- De nieuwe rol voor corporaties, 

- De digitalisering van de samenleving. 

 

De verbouwing van de verzorgingsstaat 

Als eerste staan we stil bij de ontwikkelingen in de verzorgingsstaat. Er is een toenemende groep 

hoger opgeleiden die zelfstandig hun afwegingen maakt en dit ook graag wil en kan. Daarnaast 

bestaat een groep mensen die moeite heeft om zich zelfstandig te redden. Zij zijn over het 

algemeen lager opgeleid, hebben meer dan gemiddeld psychische problemen en beschikken in 

veel gevallen niet over een netwerk dat hen kan helpen zich te redden in een complexe 

maatschappij. Er zijn relatief veel ouderen en allochtonen in deze groep en zij hebben veel te 

vrezen van de afbraak van de verzorgingsstaat. Een deel van de mensen woonde tot voor kort 

met begeleiding en nu niet meer. Hun inkomen is laag. Ze maken bovengemiddeld vaak gebruik 

van de mogelijkheden van de verzorgingsstaat. Deze laatste groep behoort met name tot de 

doelgroep van woningcorporaties. Zij wonen vaak in een sociale

http://www.transparantofw.nl/alle-artikelen/S_1020_Verslagen/S_1021_VBeleidsplan/
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huurwoning. De verzorgingsstaat wordt op dit moment stevig verbouwd: door de explosief 

gestegen kosten in de zorg is door het huidige kabinet besloten om stevig in te grijpen. Onder 

andere door mensen langer zelfstandig te laten wonen. Het effect hiervan op buurten is 

merkbaar. Steeds meer burgers moeten het zelfstandig rooien, maar kunnen dit eigenlijk niet. In 

de media zie je dan ook steeds meer berichten over vervuiling en verwaarlozing, mensen die hun 

huis dreigen op te blazen, brandstichtingen en ander leed. Het wordt dus van belang om als 

samenleving de zorg anders te organiseren: niet langer doet de overheid alléén het werk, maar is 

het initiatief aan burgers zelf en aan de organisaties in het maatschappelijk middenveld.  

 

De nieuwe rol voor corporaties 

Een tweede thema dat direct invloed heeft op de koers van OFW is de nieuwe politieke realiteit 

waarin corporaties beland zijn. Na alle incidenten in de sector en de daarop volgende 

Parlementaire Enquête is het niet verwonderlijk dat het corporatiestelsel is aangepakt. Het 

commercieel ondernemerschap met publiek kapitaal is met één klap van tafel. De focus ligt op de 

zogenaamde kerntaak: het verhuren en beheren van woningen voor mensen met een smalle 

beurs. Vooral de term ‘beheren’ is voor meerdere interpretaties vatbaar. Het gaat hier niet alleen 

over het technische ‘beheren’ van woningen maar zeker ook over de wijze van samenwerking om 

de buurt leefbaar te houden. Samen met alle samenwerkingspartners zoeken naar 

mogelijkheden om bewoners in hun kracht te zetten; niet op te houden bij de eigen opgave. Juist 

daarin liggen voor OFW kansen: wij komen ook bij de kwetsbare bewoners over de vloer en 

kunnen van daaruit doeltreffend hulp inschakelen; terwijl de reguliere zorg – zeker bij 

zorgmijders – niet altijd een goede ingang heeft. 

 

Als gevolg van de terroristische aanslagen ontstaat er een roep om in de haarvaten van de wijken 

aanwezig te zijn om zodoende vroegtijdig te kunnen signaleren wanneer er sprake is van 

radicalisering. Wijk- en buurtbeheer dat oog heeft voor wat er speelt in de wijk neemt hierdoor in 

belang toe. Sociale onvrede moet vroegtijdig worden gesignaleerd. Hier treedt een spanningsveld 

op met privacy van bewoners en de vraag hoever je gaat in sociale normering. Alle mensen 

moeten kansen hebben om zich te ontwikkelen ongeacht geloof, huidskleur of afkomst. In de 

samenleving wordt regelmatig gerept over discriminatie. Ook hier moet aandacht voor zijn. 

 

De minister heeft in haar brief van 22 juni 2015 aan de voorzitter van de Tweede Kamer de 

volgende prioriteiten benoemd voor de volkshuisvesting voor de periode 2016-2019. In de 

prestatieafspraken tussen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente wil zij dit terugzien. 

- Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep; 

- Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningenvoorraad conform de afspraken 

in het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector; 

- Huisvesten urgente doelgroepen; 

- Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen. 

 

Als gevolg van de vluchtelingencrisis wordt een toenemend beroep op corporaties gedaan om 

statushouders te huisvesten. Voor de wijken met veel sociale huurwoningen betekent dit een 

toename van diversiteit. Dit kan tot onzekerheid en onvrede leiden bij autochtone bewoners die 

hun wijk zien veranderen en het jammer vinden dat niet iedereen dezelfde normen heeft. Bij 

woningzoekenden, zeker in gebieden waar een aanzienlijke wachttijd is, ontstaat onvrede omdat 
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een groot deel van de vrijkomende huurwoningen buiten het reguliere woonruimteverdelings-

systeem wordt gehouden. 

 

Woningmarkt 

Samen met de gemeente Dronten heeft OFW in 2016 een woningmarktonderzoek gedaan. 

‘Dronten staat er heel goed voor’ is de algemene conclusie uit het rapport over de woningmarkt 

in Dronten. Zowel op het gebied van betaalbare en beschikbare woningen als de kwaliteit en het 

energiebeleid mogen de inwoners trots zijn op de mooie dorpen in de gemeente. Er zijn ambities 

en aandachtspunten, maar gelukkig geen onoverkomelijke problemen op de woningmarkt (of 

‘het wonen’) in onze gemeente.  

 

Een aandachtspunt voor de komende jaren is de vergrijzing. Enerzijds is er de verwachting dat de 

vergrijzing toeneemt, anderzijds is er de tendens dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. 

Wat betekent dit voor de woningvraag en wanneer zal dit merkbaar zijn? Voor OFW is het 

belangrijk om te weten wanneer mensen zich oud voelen en vooral welke consequenties zij 

hieraan verbinden. Wanneer wil iemand verhuizen naar een seniorenwoning? Is dat als iemand 

gemiddeld tachtig jaar is en gezondheidsproblemen heeft of gebeurt dit al op 55-jarige leeftijd, 

de leeftijd waarop de maatschappij mensen als senior benoemt. Dit maakt nogal wat uit in de 

vraag naar seniorenwoningen. Daar komt nog bij naar welk type seniorenwoning mensen willen 

verhuizen; is dit een levensloopwoning of is dit een appartement? Op dit moment merkt OFW 

nog geen toename in de vraag van woningzoekenden. Zij houdt dit natuurlijk scherp in de gaten.  

 

Ook wordt in het rapport aandacht gevraagd voor de vraag van alleenstaanden en jongeren. Hoe 

gaat die zich ontwikkelen, is hier nieuw aanbod voor nodig? Vanzelfsprekend wil OFW zich 

inspannen om in te spelen op een veranderende vraag. Dit kan betekenen dat OFW enerzijds 

woningen verkoopt en anderzijds een ander type toevoegt. Dit kan zeer geleidelijk plaatsvinden.  

 

Naast aandachtspunten zijn er ook ambities. Die liggen vooral in de koop. De gemeente wil sterk 

groeien in inwoneraantal. Voor OFW is het uitgangspunt beschikbaarheid voor mensen die hier 

willen wonen.  

 

Op 30 juni 2016 heeft de gemeente een nieuwe woonvisie 2016-2021 vastgesteld getiteld 

‘Groeien met kwaliteit’. Deze is mede gebaseerd op het woningmarktonderzoek. Hieraan wordt 

nog een uitvoeringsagenda gekoppeld. 

 

Ook Aedes heeft een lange termijn visie 2016-2021 en verder ontwikkeld over de toekomstige rol 

van woningcorporaties waarbij zij aansluit bij de hedendaagse vraagstukken. Dit rapport is 

getiteld ‘Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners. 

 

De digitalisering van de samenleving 

Een derde ontwikkeling die van invloed is op de keuzes die OFW maakt is de constatering dat de 

samenleving verandert als gevolg van digitalisering. Dit biedt kansen, maar kent ook 

bedreigingen. De kunst wordt om enerzijds mee te gaan in de positieve kanten, anderzijds 

passende oplossingen te hebben bij de negatieve kanten. Een groot deel van onze klanten wil zo 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_7410_Woonvisie%20gemeente%20Dronten%20DEFINITIEF%20%2030%20juni%202016.pdf
http://www.ofw.nl/uploads/_media/_7413_Aedes-lange-termijn-visie-2016-2021-def.pdf
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veel mogelijk digitaal in contact staan met OFW. Ze willen zelf bepalen waar, hoe en wanneer ze 

hun zaken willen regelen. Tegelijkertijd is er een groep klanten die op een andere manier contact 

willen: telefonisch of aan de balie.  

Door de toename in digitaal (maar over het algemeen wel onpersoonlijk) contact is het extra 

belangrijk om als corporatie te zorgen dat je in verbinding blijft staan met huurders. In 

combinatie met de transities in de zorg wordt zorgmijden immers steeds makkelijker. Ook het 

kunnen lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal is een issue. Zeker met de 

toenemende vestiging van statushouders. 

 

Effecten op onze huurders 

Deze ontwikkelingen hebben effect op onze huurders. Een principieel uitgangspunt dat mede 

voortvloeit uit het voorgaande is dat je mensen aanspreekt op hun kracht. Wat kun je zelf en wat 

kun je samen met je omgeving. Als corporatie is het belangrijk om stil te staan bij de individuele 

klantvraag. Het systeem moet het mogelijk maken dat je hierop inspeelt. Slachtofferschap moet 

niet worden beloond, eigen initiatief juist wel.  

‘Collegiale toetsing’ wordt door medewerkers gebruikt om te beoordelen wanneer er sprake 

moet zijn van een uitzonderingsituatie. Collegiaal toetsen brengt goede / creatieve oplossingen 

en voorkomt daarnaast willekeur. Het kan bijvoorbeeld spelen bij woonruimteverdeling waarbij 

iemand graag in de woning naast zijn moeder wil wonen om mantelzorger te zijn. Alle 

medewerkers moeten bereid zijn om te luisteren, dit hoeft niet belegd te worden bij een 

specialist. Vanuit een goed begrip van de vraag kan vervolgens de samenwerking gezocht worden 

met onze maatschappelijke partners. 

 

Mensen aanspreken op hun kracht geldt ook voor een wijk: hoe houd je samen een wijk leefbaar? 

Belangrijk daarbij is ruimte geven aan ideeën van bewoners. Het Leefbaarheidsfonds van OFW 

geeft hier mogelijkheden voor. Vanuit de Woningwet kunnen leefbaarheidsactiviteiten alleen nog 

indien dit ook in prestatieafspraken met de gemeente is vastgelegd. De kunst is zodanige 

formuleringen te kiezen dat wensen van mensen niet in een bureaucratisch proces terechtkomen 

(en initiatieven daardoor doodslaan). Juist hier zijn successen erg waardevol voor het 

zelfvertrouwen van mensen. Men noemt dit ook wel ‘buurtkracht’. Op dit moment zijn er nog 

geen lokale initiatieven in de gemeente Dronten voor digitale gemeenschappen die buurtkracht 

faciliteren. De ontwikkelingen zullen we volgen en waar gewenst hierop inspelen.  

 

Er is een toenemend spanningsveld in wijken tussen mensen die het graag keurig houden / 

hebben en mensen die hier lagere / andere normen aan stellen, denk bijvoorbeeld aan 

tuinonderhoud, inrichting woning en raambekleding, maar ook opvoeding van kinderen. In welke 

mate gaat men zelf het gesprek aan, wanneer kunnen vrijwilligers daar in ondersteunen 

(buurtbemiddeling) en wanneer is een interventie door een professional nodig? Welke norm 

willen we handhaven en wanneer is het nog acceptabel? 

 

Effecten op onze organisatie 

Naast het effect op onze huurders, hebben de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen ook 

gevolgen voor onze organisatie, ons handelen en onze samenwerking met anderen. 
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Omdat we in toenemende mate te maken krijgen met huurders die tussen wal en schip vallen, 

wordt het steeds belangrijker om oog te hebben voor deze mensen. Minder pasklare 

oplossingen, meer maatwerk. Iedere klant is een individu met rechten en plichten. En soms moet 

je daar maatwerk voor leveren. Zoals hiervoor al is aangegeven wordt collegiale toetsing gebruikt 

om te beoordelen wanneer er sprake moet zijn van een maatwerksituatie.  

Een belangrijk uitgangspunt voor beleid is: maak het niet ingewikkeld. Veel regels en veel 

uitzonderingen roept op dat mensen hulp nodig hebben om zich een positie te verwerven in het 

systeem. Denk bijvoorbeeld aan woonruimteverdeling. Hier speelt ook: hoe schaarser het 

aanbod, hoe ingewikkelder het systeem; hoe meer voorrangsregelingen, hoe minder mensen 

vertrouwen op eigen kracht. Voldoende aanbod, goed luisteren naar bijzondere vragen en 

daarbij denken in mogelijkheden zijn hierbij dus geboden. Vanzelfsprekend hoort ook hierbij 

collegiale toetsing teneinde willekeur te voorkomen. Mensen die op eigen kracht successen 

boeken krijgen meer zelfvertrouwen  

 

Voor OFW is dus steeds de uitdaging om: 

- Mensen of organisaties in hun kracht te zetten. 

- Ruimte te geven aan ideeën van mensen en organisaties waarbij zij zelf eigenaar blijven 

van hun idee, maar waarbij OFW nadenkt hoe zij zaken mogelijk kan maken. De 

invalshoek is steeds vanuit de kerntaken van OFW. Eventueel kan OFW haar netwerk 

open stellen. OFW denkt vanuit “wat kan wel?”.  

- Open te staan en gebruik te maken van de nieuwe digitale mogelijkheden om 

samenwerking met partners efficiënter te maken en bewoners waar mogelijk 

zelfredzamer.  

- We zijn ons bewust dat digitale gemeenschappen kunnen ontstaan bijvoorbeeld van 

huurders met nieuwe (woon)behoeftes die wellicht door ons gefaciliteerd willen worden.  

- Door zoveel mogelijk ruimte te geven aan keuzes van mensen en te luisteren naar wat ze 

willen en de regeldruk waar mogelijk te beperken kunnen meer mensen zich zelfstandig 

redden en is de noodzaak van zaakbehartigers minder groot. Dit betekent voor 

medewerkers (meer) zelfstandig na denken, creatief zijn en bereidheid tot collegiale 

toetsing. Een grote inspanning om het sluitend vangnet in stand te houden teneinde 

uitzettingen en extreme overlast te voorkomen. Onze rol daarbij is signaleren, grenzen 

stellen, denken in oplossingen, maar ook liefdevol kijken als er eens iets mis is gegaan.  

- Steeds te kijken naar het echte probleem en proberen dit op te lossen. Bijvoorbeeld bij 

schaarste aan een bepaald type woningen vooral een inspanning verrichten om de 

schaarste op te heffen en niet een nog “eerlijker” en helaas daardoor ook complexer 

verdeelsysteem te ontwikkelen.  

 

Een effect van andere orde op onze organisatie is dat door de nieuwe regelgeving het toezicht op 

corporaties is aangescherpt. Het voldoen aan en verantwoorden op de gedetailleerde eisen / 

regels die gesteld worden (bijvoorbeeld ten aanzien van risicobeheersing en 

verantwoordingsinformatie) vraagt van de medewerkers (en intern toezichthouders) fors meer 

aandacht en dus tijd. Het lijkt haaks te staan op de gewenste regelruimte voor medewerkers 

waarmee, samen met anderen, beter ingespeeld kan worden maatschappelijke vraagstukken. 
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Kansen en uitdagingen 

Welke kansen en uitdagingen zien we en welke uitgangspunten hanteren we om met onze 

organisatie een zinvolle bijdrage aan de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken te kunnen 

leveren?  

 

Integrale benadering vraagstukken 

De samenleving maakt veel kosten omdat vraagstukken niet integraal worden benaderd. Gebrek 

aan uitstroom in asielzoekerscentra en uit de zorg veroorzaakt (vermijdbare?) kosten. 

Corporaties worden daarentegen geconfronteerd met belemmerende regelgeving rond passend 

toewijzen, belangen van eigen woningzoekenden, gebrek aan formatie bij vluchtelingenwerk, 

roep om aandacht voor leefbaarheid. De druk om vooral in te spelen op de lokale belangen is 

groot, het inzicht in maatschappelijke kosten is vaak niet aanwezig. Toch is het een uitdaging om 

hier wel oog voor te hebben zonder gerechtvaardigde eigen belangen uit het oog te verliezen. 

Hier is experimenteerruimte voor nodig.  

 

- Een voorbeeld is het zoeken naar tijdelijke huisvesting voor alleenstaande statushouders 

die zodra er sprake is van gezinshereniging een eengezinswoning kunnen krijgen in de 

gemeente Dronten. Er is sprake van passend toewijzen zodra er een 

meerspersoonshuishouden is. 

- Een ander voorbeeld is de woonservicezone bij de WoonArk. Uit onderzoek bleek dat in 

de Bilt aanzienlijk meer mensen uit dezelfde leeftijdsgroep intramuraal wonen dan in 

Dronten (1: 12 versus 1:157). Hier is de pioniersmentaliteit van de bewoners in de 

gemeente Dronten ook debet aan.  

- De bouw van studentenwoningen gaf de Aeresgroep kansen om zich op de locatie 

Dronten verder te ontwikkelen, voor Dronten bleef hierdoor een prestigieuze werkgever 

behouden. 

- Met zorginstellingen zal nog meer het gesprek worden aangegaan over hun behoefte om 

een voorkeurspositie te krijgen voor hun cliënten die willen / moeten uitstromen.  

- Op dit moment ligt er een uitdaging hoe om te gaan met zorgvastgoed. In veel gevallen 

liggen hier langjarige contracten onder. Als gevolg van veranderende subsidieregels 

komen er verzoeken binnen om de contracten te beëindigen. De vraag is dan, hebben we 

een andere bestemming waar een vergelijkbare huuropbrengst mogelijk is. Willen we de 

zorginstelling aan het contract houden terwijl men dit eigenlijk niet wil. Is er een win-win 

situatie te bedenken? 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Als woningcorporatie streeft OFW maatschappelijke doelen na. Net als andere ondernemers 

dient OFW ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen en daarin voorbeeldgedrag te laten 

zien. Dit betekent dat OFW in haar bedrijfsvoering aandacht besteedt aan de circulaire economie, 

bijvoorbeeld door op afvalstromen te letten, ontwikkelkansen te bieden aan personeel, 

stageplekken te bieden, de Voedselbank te huisvesten in haar magazijn, de Governancecode te 

implementeren, kennis te delen, duurzaam in te kopen en aan te besteden enzovoort. Dit draagt 

bij aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Huren pas overigens goed binnen de 

circulaire economie waarbij beschikbaarheid belangrijker is dan het hebben van bezit. 
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Veel bedrijven hebben concurrentievoordeel door de ervaring die ze bij OFW hebben opgedaan. 

Doordat wij onze leveranciers selecteren en beoordelen op people, planet, profit en niet alleen 

op prijs zien we dat de klanttevredenheid van onze bewoners stijgt, duurzaamheid een 

vanzelfsprekend aandachtspunt wordt en bedrijven innovatief worden op de invulling van de 

vraag. Door te selecteren op de 3 p’s geeft OFW extra kansen aan lokale bedrijven (bijv. minder 

reiskilometers). 

 

Maatschappelijk middenveld nog ondernemend? 

Europa gaat uit van marktwerking en kent met name het onderscheid staat en markt, het 

maatschappelijk middenveld is relatief onbekend en wordt op dit moment kritisch bekeken. 

“Eerlijke” concurrentieverhoudingen zijn belangrijk. Als de markt het kan mag het 

maatschappelijk middenveld het niet doen. Dit past ook in het denken over de afbouw van de 

verzorgingsstaat. Voor corporaties is dit vertaald in ‘terug naar de kerntaak’.  

 

Er ontstaat hierdoor een lastig spanningsveld tussen “je eigen broek ophouden” en geen gebruik 

maken van subsidies en niet mogen ondernemen om geld te verdienen voor niet winstgevende 

activiteiten. Ondernemen zonder risico is vrijwel onmogelijk. Voor corporaties betekent dit dat 

middelen om te investeren alleen nog gevonden kunnen worden door “winst” te maken in de 

reguliere bedrijfsvoering (hogere huren / efficiëntere bedrijfsvoering / zaken niet meer doen) of 

door eigen vermogen op te eten / verkoop van woningen. OFW zal hier haar weg in moeten 

vinden.  

De risicohouding van de Rijksoverheid ten opzichte van corporaties is veranderd. Met behulp van 

regelgeving en verantwoordingsinformatie tracht men risico’s uit te sluiten. Hierbij heeft men 

veel oog voor de risico’s uit het verleden. In een veranderende samenleving is innovatie en 

inspelen op nieuwe ontwikkelingen noodzaak. Dit kan niet zonder een ondernemende instelling 

en een acceptatie van (beperkte) risico’s.  

 

Organisatievorm passend in 21
e
 eeuw? 

Wat tot op heden niet of weinig gebeurt, is een overweging of de organisatievormen die passend 

waren rond 1900 nog steeds passend zijn in de 21
e
 eeuw. Hoe ziet het nieuwe maatschappelijk 

middenveld eruit, wat is de inbreng en invloed van stakeholders en wie zijn dit, is er sprake van 

nieuwe vormen van burgerinitiatief en hoe ziet dat er uit, welke rol spelen de vrijwilligers hierin, 

is er nog steeds sprake van organisatie op de oude specialismes zoals wonen, zorg, onderwijs of 

organiseren we ons op de doelgroep, bijvoorbeeld mensen die zwak op de woningmarkt / 

arbeidsmarkt enz. staan of op maatschappelijk vraagstukken, bijvoorbeeld verduurzaming 

samenleving, of gebiedsgericht ( gemeente / regio). Dragen we als corporaties bij aan de echte 

vraagstukken van de samenleving en welke zijn dit? Hiervoor zijn al een aantal vraagstukken 

geschetst, maar bijvoorbeeld ook het tegengaan van de klimaatverandering, de toenemende 

tweedeling in de samenleving en de opvang van de vluchtelingenstromen zijn belangrijke 

uitdagingen waar corporaties een rol in kunnen spelen bij de oplossing.  

 

Afhankelijk van het vraagstuk zullen nieuwe samenwerkingsvormen zich ontwikkelen. Als OFW 

willen we open staan voor deze nieuwe uitdagingen en onze inbreng hierop leveren.  
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Transitietheorie 

Vanuit de transitietheorie is het belangrijk om de vraag te stellen wat is de echte 

probleemstelling, bijvoorbeeld niet “hoe dringen we de kosten van de zorg terug” maar wel “hoe 

zorgen we dat mensen zo gezond mogelijk oud kunnen worden”. Bij vluchtelingen kan de vraag 

bijvoorbeeld zijn hoe integreren we mensen zo snel mogelijk in de samenleving zodat ze een 

waardevol burger worden en niet hoe voorkomen we dat vluchtelingen belangen van 

Nederlanders verdringen. Over de probleemstelling moet goed worden nagedacht met een 

divers samengestelde groep mensen. Eigenbelang en continuïteit van de organisatie moet niet 

het eerste aandachtspunt zijn.  

 

Transitievraagstukken gaan over complexe vragen die langjarig spelen. Wij gaan daarom het 

gesprek met onze omgeving aan. Een brede benadering met oog voor people, planet, profit is 

van belang. Bij complexe vraagstukken is er niet een oplossing, maar een aantal mogelijke 

scenario’s. Er moet niet worden gedacht vanuit gevestigde belangen. Door dit te doen wordt 

inzicht gekregen in de zogenaamde verbroken verbindingen, de split incentives. Kunnen we door 

anders samen te werken beter inspelen op vraagstukken en daarmee kosten vermijden voor 

controle, bureaucratie, risicovermijding? Politiek was men bijvoorbeeld sterk bezig om de eerste 

opvang van vluchtelingen te organiseren, terwijl een groot probleem de uitstroom uit de 

asielcentra was. Zolang de uitstroom verstopt zit, blijft de eerste opvang een toenemend 

probleem. Bovendien wacht de integratie in de samenleving op het moment van huisvesting. 

 

Kansen 

Als OFW willen we een rol spelen bij het oplossen van hedendaagse maatschappelijke 

vraagstukken die aan ons werkveld zijn gerelateerd. We staan open voor de nieuwe uitdagingen 

die zich voordoen in de samenleving. Het kan niet anders dan dat in een snel veranderende 

samenleving zich nieuwe uitdagingen voordoen waarbij een bijdrage van ons wordt verwacht. 

Deze zijn hiervoor geschetst. Gezien de snelle veranderingen kan dit nooit uitputtend zijn. We zijn 

ons bewust dat vraagstukken herdefinieerd zullen worden.  

 

In welke mate kunnen wij als OFW in deze maatschappelijke zoektocht een rol spelen? Hier liggen 

zeker kansen. Reden is dat wij de basis goed op orde hebben, een goede naam hebben, over een 

lokaal netwerk beschikken, een professionele werkorganisatie hebben, de mogelijkheid hebben 

om kleinschalige initiatieven te faciliteren en deze vervolgens kunnen opschalen en de 

samenleving niet erg verstard en verpolitiekt is waardoor organisaties elkaar in een stalen 

houdgreep houden. Er is nog sprake van een menselijke maat. Dit geeft experimenteerruimte. 

Vanuit de transitietheorie moet daarbij experimenteerruimte worden gegeven aan initiatieven 

van mensen die fris tegen vraagstukken aankijken. Een voorbeeld kan de Voedselbank zijn of de 

opvang van asielzoekers. Over het algemeen begint het met kleinschalige initiatieven. Zeker bij 

burger- en huurdersinitiatieven moeten we het niet te ingewikkeld maken. Het samen met 

partners werken aan het goed formuleren van de uitdaging / het vraagstuk blijft spannend. Rond 

klimaat en energie hebben we laten zien dat we vernieuwend kunnen zijn en dat het 

herformuleren van de vraag van huren naar woonlasten inspirerend heeft gewerkt en landelijk is 

overgenomen. Rond nieuwe maatschappelijke vraagstukken die wonen gerelateerd zijn doen we 
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dit graag opnieuw. We laten ons daarbij graag inspireren door onze stakeholders en ontvangen 

daarom graag een reactie op deze notitie.  




