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Beleef binnenkort onze 
nieuwe Belevingswoning!

Lees en ervaar 
(jaarverslag) 2018 in woord en beeld

De bewonersavond: 
waar hebben we het over gehad?

3

Al vanaf de oprichting heeft OFW een 
eigen onderhoudsdienst
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Oost Flevoland 
Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB  Dronten
De Noord 47, Dronten
woondiensten@ofw.nl  |  www.ofw.nl 
T 0321 - 38 55 00  |  F 0321 - 31 77 33

Openingstijden
Ma t/ m vrij 08.30 - 13.00 uur
Ma t/ m vrij 13.00 - 17.00 uur op afspraak

Feenstra verwarming 
(cv-reparaties) T 088 – 84 55 000

Jalinen Rioleringswerkzaam heden 
(rioolverstoppingen) T 0321 - 31 37 23

GSF glasgroep Glasbreuk 
T 0320 - 25 71 57 

Alarmnummer
Uitsluitend voor onderhouds meldingen 
die niet kunnen wachten tot de 
eerst volgende werkdag van OFW  
T 0320 – 25 71 57

Wijkkantoor Biddinghuizen
De Baan 33 | Spreekuur: 
woensdag 13.00-14.00 uur

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur

Inspelen op bewonerswensen zien wij als een kans. Wij 

luisteren graag goed naar u. U inspireert ons om verder 

te werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We 

horen graag wat u fijn wonen vindt, zodat wij na kunnen 

denken over verbeteringen. Dat dit resultaten oplevert, 

hebben we gezien. Uit een klanttevredenheidsmeting 

(dit voorjaar), bleek dat u onze dienstverlening aanzien-

lijk beter waardeert. We zijn hier erg blij mee! 

Samenwerken
In mei hielden we een open huis op ons kantoor. Velen 

van u kwamen op bezoek. Net als veel van mijn collega’s 

ben ook ik met u in gesprek gegaan. Ik vind dit fijn om 

te doen. Ik denk dan: “Wat boffen we toch met onze 

bewoners. Wat werken we goed samen en wat fijn 

dat zoveel mensen komen. Dat denk ík niet alleen, dat 

vinden mijn collega’s ook!”

Wat blijkt uit deze gesprekken?
• U bent zeer geïnteresseerd in nieuwbouw en vindt 

het leuk om de plannen te bekijken. U geeft ons 

nuttige tips over de door u gewenste woningplatte-

grond. Hierdoor krijgen wij een beeld van de vraag.

• U vindt energie besparen belangrijk en heeft 

persoonlijk ervaren dat dit in uw rekening aan het 

energiebedrijf scheelt.

• De modernisering van de jaren ’60- en begin jaren 

‘70-wijken was een goede keuze. U vindt de wijken 

mooi geworden en de woningen echt verbeterd. 

Er zijn vragen als: “Wanneer beginnen jullie met de 

volgende wijken die net iets jonger zijn?”

• Oudere bewoners denken 

na over de toekomst: ”Wil ik 

oud worden in mijn woning 

en in mijn vertrouwde buurt 

blijven?” of “Kan ik beter 

verhuizen nu ik nog fit en 

mobiel ben?”. Wij kunnen 

natuurlijk met u meedenken en mogelijkheden 

bieden om uw woning aan te passen, maar uiteinde-

lijk beslist u zelf. 

• Tuinen en achterpaden blijven een aandachtspunt. 

Niet iedereen onderhoudt zijn tuin goed, maar wat is 

nog aanvaardbaar en wat niet? Met foto’s van tuinen 

zijn we hierover met u in gesprek gegaan.

• Er waren ook praktische vragen. De volgende dag is 

hiervoor gelijk een aantal bezoeken gepland bij huur-

ders thuis. Ook daar werd naar oplossingen gezocht.

• U bent erg betrokken op uw woonomgeving en bent 

geïnteresseerd in de geschiedenis. Velen hebben die 

tijd zelf meegemaakt en weten nog hoe het is om een 

nieuw leven op te bouwen in de polder.

• En tenslotte waarderen zowel u als wij het open 

gesprek, het ontmoeten van elkaar, de bereidheid om 

samen naar mogelijkheden te zoeken en het gewoon 

samen drinken van een kopje koffie.

Bedankt voor deze mooie avond!

Truus Sweringa
directeur bestuurder

ELKAAR ONTMOETEN 
  IS FIJN!

VISIE
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SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT
 
Dronten
Ir. van Hartenstraat 1 t/m 83
Agripark West 100-140
Noordenveld 1 t/m 25

Biddinghuizen
Akkerhof 2 t/m 6, 12 t/m 36
Kopakker 32 t/m 52, 37 t/m 51
Wendakker 2 t/m 12, 16, 22, 28

Swifterbant
Bloemenzoom 102 t/m 120, 138 t/m 156, 
166 t/m 170

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
BIJWERKBEURTBEURT
 
Dronten
De Fazant 29-35, 61-67 
De Reiger 18, 20 t/m 28,  30 t/m 40, 44 t/m 54, 
58 t/m 70, 37 t/m 51
De Meerkoet 18 t/m 24, 19 t/m 25
Boeierstraat 1, 5 t/m 21, 2 t/m 18
Hoogaarsstraat 1 t/m 21, 2 t/m 18
Karveelstraat 4, 8 t/m 16, 20, 24 t/m 34
Klipperstraat 1 t/m 29, 2 t/m 8, 12, 14, 18
Koggestraat 6 t/m 28, 32, 36 t/m 52
Lijzijde 60 t/m 66, 72, 80, 82, 86
De Oost 3 t/m 31, 37 t/m 45
Schouwstraat 1 t/m 21

NA-ISOLEREN SPOUWMUREN 
 
Dronten 
Breeuwerstraat 3 t/m 11, 17 t/m 25, 6, 10 16, 
20 t/m 24
Mastmakerstraat 3, 15 t/m 25, 4 t/m 22
Takelaarstraat 6 t/m 22
Touwslagerstraat 7 t/m 17, 21 t/m 33
Zeilmakersstraat 3 t/m 25 2, 6, 14 t/m 38, 42, 
44, 50 en 54

AANBRENGEN NIEUWE DAKBEDEKKING 
 
Dronten 
Barrage 1 t/m 133

ASBESTINVENTARISATIE 
 
Dronten 
Zaan 106 t/m 112, 122 t/m 128
Hondsrug 138 t/m 198, 212 t/m 218, 242 t/m 248
Mergelland 18 t/m 54,  21 t/m 61
Langstraat 13 t/m 23, 53 t/m 71
De Zaan 35 t/m 67, 46 t/m 104, 114 t/m 120

ONDERHOUD
3

Steeds vaker krijgen OFW en de gemeente klachten van bewoners over de aanwe-
zigheid van de Japanse duizendknoop in hun tuin. Deze woekeraar was tot voor 
kort gewoon verkrijgbaar bij tuincentra, maar de plant is steeds minder geliefd. 
Want ze kan veel schade in uw tuin en aan de openbare ruimte veroorzaken.

Hoe herken ik de plant?
De Japanse duizendknoop is een diep worte-
lende plant met rood-groen gespikkelde 
lange holle stengels, grote ovale bladeren 
en witte bloemen. Hij doet het goed op 
een vochtige bodem. De plant groeit op de 
kleigrond in de gemeente Dronten dus snel. 
Soms tot wel 2,5 meter hoogte met harde 
stengels tot vier centimeter dik. 

Hoe pak ik de plant aan?
Het probleem is dat haar sterke wortels diep en breed groeien en daarmee 
stoeptegels en funderingen kapot kan drukken. En de plant is een overlever; hij is 
moeilijk weg te krijgen. De behandelmethode verschilt per locatie. Snoeien helpt in 
ieder geval om de plant kort en in toom te houden. Gooi het snoei-afval niet in de 
gft-container en niet op de composthoop. Gooi het bij het restafval; dat afval wordt 
namelijk verbrand en zo sterft de plant af.

Meld het bij OFW
Heeft u het vermoeden dat u een Japanse duizendknoop in de tuin heeft? Neem 
contact op met de Sociaal Wijkbeheerder van OFW (tel. 0321 - 38 55 00). OFW 
inventariseert de meldingen en geeft deze door aan de gemeente. Nadat is vastge-
steld dat het om de Japanse duizendknoop gaat, bekijken we wat de beste behan-
delmethode is. Zo houden we de plant er samen onder!

DE JAPANSE DUIZENDKNOOP 
IN UW TUIN! MELD HET ONS!  
Een plant die woekert, de stoep omhoog drukt en of in 

het ergste geval de fundering aantast, dat wil je niet. 

Daarom willen we de Japanse duizendknoop er graag 

onder houden. U als huurder kunt ons daarbij helpen.  

 KLUSWIJZER



2018: Onze resultaten

Beïnvloedbare netto 
bedrijfslasten 
per verhuureenheid

OFW: €604
Landelijk 
gemiddelde:  €764

Woningen verhuurd
aan doelgroep
(< €36.798)

96,6%

Huishoudens 
aan een woning
geholpen

312

Huisvesting
statushouders

68
Uitgave onderhoud 

€ 5.050.000

Veiligheid in de woning

49
meterkasten
vervangen48 gasleidingen 

 vervangen

317 gasleidingen 
 gecontroleerd

ONZE ACTIVITEITEN

OFW IN CIJFERS

Aantal
verhuureenheden

4.287
Woning-
zoekenden

4.168
Woningtypen

58%
eengezinswoningen

13%
seniorenwoningen

11%
Appartementen

9%
Studentenkamer

Medewerkers

47
Huur-
opzeggingen

304

Kwaliteits-
keurmerk 
KWH verlengd

De prestatie afspraken met de gemeente 
en Huurders-Belangen-Vereniging 
zijn gemaakt

Vaststelling 
Ondernemingsplan 
'Inspireren & 
Verbinden’

Voorlopige vaststelling 
Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw

Circulaire nieuwbouw
10 appartementen en 
35 studentenkamers

Verkochte
woningen

30

>

>

HIGHLIGHTS>

Duurzaamheid woningen
Gemiddeld energielabel

B
78 Woningen met 

energielabel 
E, F of G

Klantwaardering 

Lage energielasten voor huurders

Energie-index 1,22 4e plaats van alle 
woningcorporaties woningen 4 48

Nieuwe
huurders:7 Reparatie

verzoek:      7,1 Vertrokken
huurders:   7

Stagiairs

16
Leerwerk-
plekken

10

Dagelijks onderhoud

2.823  
woningen bezocht

Zonnepanelen 
geplaatst 
op woningen

124

Voorbereiding 
groot onderhoud

104  
woningen
Groenlandstraat e.o 

Planmatig onderhoud
Aantelwoningen geschilderd

750
Bewoners-
tevredenheid: 8

Huurinkomsten
in euro’s

32.219.000

CO2 besparing
in ton

832
Start modernisering 
Spelwijk Swifterbant

43

Woningen
voorzien van 
elektrisch koken

CO2
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BRAND! WIE BETAALT 
    DE SCHADE?

Hoe zit het met schades? 
OFW heeft als eigenaar een opstal-
verzekering afgesloten voor schade 
aan huurwoningen. Een glasver-
zekering heeft een huurder ook 
niet nodig, omdat deze bij OFW 
in de servicekosten zit. Daarnaast 
vergoedt het Fonds Huurdersonder-
houd schade, zoals kapotte licht-
schakelaars en deursloten. Daarvoor 
betaalt een huurder € 5,10 per 
maand. 

Kosten voor de huurder
Maar pas op: er zijn ook kosten 
die voor risico en rekening van de 
huurder komen. Dat geldt voor 
schade aan de inboedel of voor 
wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
bij veroorzaakte schade. Met een 
inboedel- en een WA-verzekering 
zijn deze schades gedekt. Jaarlijks 
ontvangt opzichter Sylvia Veenstra 
van OFW zo’n twintig schadege-
vallen waarbij huurders zelf voor de 
schade aansprakelijk zijn. “In de helft 
van de gevallen blijkt dat de huurder 
niet of onvoldoende verzekerd is. En 
dat is een financiële strop.”

• Wettelijke aansprakelijkheid
Denk aan een beschadigd aanrecht-
blad of deur die te hard is dicht-
geslagen. OFW stelt de bewoner 
aansprakelijk, waarvan de kosten 
kunnen oplopen tot honderden 
euro’s. De bewoner kan dat bedrag 
weer verhalen op zijn WA-verzeke-
ring. 

• Brand en inboedel
Bij brandschade gaat het om 
nog hogere bedragen. Naast de 
verwoeste inboedel, zoals meubi-
lair, kleding en elektronica, komen 
er kosten bij voor het leeghalen en 
reinigen van de woning.

Sluit die verzekeringen af
“Tel dat maar eens bij elkaar op”, 
waarschuwt Sylvia. “Dat loopt zo op 
naar duizenden euro’s. En dan is het 
een zorg minder als de verzekering 

dat vergoedt. We merken dat huur-
ders onderschatten wat de vervang-
kosten zijn.” Een WA- en inboedel-
verzekering kosten samen ongeveer 
12 euro per maand. Daarvoor wil je 
dat risico toch niet lopen!?

Het zal je maar gebeuren: brand in je woning. Naast de schrik kan 
er ook forse schade ontstaan. Helaas blijkt dat veel huurders niet 
verzekerd zijn voor dergelijke schade. En dat kan duur uitpakken. 
Voorkom dat!

Heeft u vragen over een WA- of inboedelverzekering? 
Kijk op www.independer.nl, informeer bij een verzekeraar of 
stuur een e-mail naar opzichters@ofw.nl.

Veel bewoners zijn (nog) niet verzekerd

Jaarlijks krijgt OFW schade-
melding waar huurders niet of 
onvoldoende voor verzekerd 
zijn. Kosten: duizenden euro’s.
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‘IN ÉÉN 
KEER GOED’ 

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

In de vorige uitgave las u een mooi verhaal over de 
sociale woningbouw in de jaren ’70. 
Dit keer een verhaal over de verzelfstandiging en professionalisering 
van OFW. In een tijd dat er veel veranderde voor woningcorporaties.

1999: Biddinghuizen.

Aan het woord

• Wim Revet – oprichter en voormalig voorzitter Woningbouwvereniging “Oost-Flevoland” 
• Jan de Graaf – voormalig voorzitter Woningbouwvereniging “Oost-Flevoland” en voormalig 
 voorzitter raad van commissarissen
• Truus Sweringa – Directeur bestuurder OFW
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Woningbouwvereniging Oost-
Flevoland vierde in 1994 haar 
25-jarig jubileum. Dit vond plaats 
middenin een turbulente periode in 
de geschiedenis van de volkshuis-
vesting in Nederland. Die periode 
begon in 1988, toen staatssecre-
taris van Volkshuisvesting Enneüs 
Heerma de Rijksleningen en subsi-
dies voor sociale woningbouw 
afschafte. Woningcorporaties die 
huizen wilden bouwen, moesten dat 
voortaan zelf financieren, bijvoor-
beeld uit leningen op de kapitaal-
markt. Wel zou het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw garant staan 
voor zulke ‘commerciële’ leningen. 

Eigen verantwoordelijkheid
In 1989 kwam Heerma met de 
nota Volkshuisvesting in de jaren 
negentig. Deze nota leidde tot een 
ware revolutie in de volkshuisves-
ting. De strekking ervan was dat de 

meestal uit onbetaalde vrijwilligers. 
De corporaties wilden hun bestuurs-
model bedrijfsmatiger maken. 
Ze wilden de dagelijkse leiding in 
handen leggen van een profes-
sionele bestuurder, met daarnaast 
een raad van commissarissen die 
als toezichthouder zou fungeren. 
Heerma ging met deze wens 
akkoord. In 1992 kondigde hij het 
Besluit beheer sociale-huursector 
(BBSH) af. Het BBSH maakte het 
mogelijk dat corporaties overstapten 
naar een model met een betaalde 
directeur-bestuurder en een raad 
van commissarissen.

Geen subsidies meer
In 1994 kreeg de sociale woning-
bouw te maken met een nieuwe 
grote verandering. Heerma had 
zoals gezegd, bepaald dat de 
woningcorporaties geen leningen of 
subsidies meer van het Rijk kregen. 
Op dat moment liepen nog veel 
leningen die de corporaties eerder 
waren aangegaan. Daarnaast had 
het Rijk allerlei subsidies aan de 
corporaties toegezegd. De uitgaven 
voor volkshuisvesting bedroegen 
bijna tien procent van de Rijksbe-
groting. De regering zag dit als een 
zware last. Bovendien had de Euro-
pese Gemeenschap (EG) plannen 
voor de invoering van een gemeen-
schappelijke munt, de euro. Landen 
die aan die munt wilden meedoen, 
moesten hun begrotingstekort 
en staatsschuld verminderen. Dat 
hadden de lidstaten van de EG in 
1992 in Maastricht afgesproken. 

rol van de Rijksoverheid in de volks-
huisvesting nog verder werd terug-
gedrongen. De verantwoordelijkheid 
voor de sociale woningbouw werd 
bij de woningcorporaties zelf gelegd. 
Zij kregen meer vrijheid om hun 
eigen zaken te regelen. Corporaties 
moesten zich omvormen tot ‘maat-
schappelijke ondernemingen’ met 
als doel het bouwen van betaalbare 
huizen voor kwetsbare groepen op 
de woningmarkt.

Naar een bedrijfsmatiger 
bestuursmodel
De woningcorporaties gingen 
akkoord met de nota Volkshuisves-

ting in de jaren negentig, maar wel 
onder voorwaarden. De overheid 
wilde dat de corporaties zich als 
maatschappelijke ondernemingen 
zouden gedragen. Besturen van 
corporaties bestonden destijds 

50 jaar OFW - Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

Overhandiging voorzittershamer door Wim Revet aan Jan de Graaf.
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Aftreden Wim Revet 

Wim Revet zag in het 25-jarig 
jubileum een mooie gelegenheid 
om terug te treden als voorzitter 
van het bestuur. Als zijn opvolger 
benaderde hij Jan de Graaf. Revet: 
“Ik ben lang genoeg voorzitter van 
de corporatie geweest. We hebben 
het 25-jarig jubileum gevierd. We 
zoeken een opvolger, wil jij dat niet 
doen?” De Graaf besloot de functie 
te aanvaarden. Hij legt uit: “Ik ben 
opgevoed met het idee dat er in de 
maatschappij vrijwilligersfuncties 
moeten worden vervuld.”

Dertig miljard gulden 
wegstrepen
De uitstaande Rijksleningen aan 
de corporaties hadden ongeveer 
dezelfde omvang als de subsidies 
die zij volgens de afspraken nog 
zouden ontvangen; het ging in beide 
gevallen om dertig miljard gulden. 
Heerma stelde in 1994 een ‘brute-
ringsoperatie’ voor. Dit hield in dat 
de subsidieverplichtingen van het 

Rijk en de leningen simpelweg tegen 
elkaar werden weggestreept. Als de 
corporaties afzagen van de beloofde 
subsidies, zou de regering de 
uitstaande leningen kwijtschelden. 
Voor de overheid was het gunstig 
dat die miljarden aan leningen niet 
meer hoefden te worden opgeteld 
bij de staatsschuld. Hiermee werd 
de kans groter dat Nederland zou 
voldoen aan de normen van de 
EG. De woningcorporaties gingen 
akkoord met dit voorstel. 

Van vereniging naar stichting
In 1997 ging Henk van Wijk, de 
directeur van Woningbouwvereni-
ging Oost-Flevoland, met vervroegd 
pensioen. Hij werd opgevolgd door 
Truus Sweringa. Haar benoeming 
luidde een periode van grote 
veranderingen in voor de woning-
corporatie. In de eerste plaats werd 
in 1998 de naam veranderd in Oost 

Flevoland Woondiensten (OFW). 
Dit was slechts een oppervlakkige 
verandering vergeleken met wat 
er nog komen zou. Binnen enkele 
jaren ging de hele organisatiestruc-
tuur op de schop. Truus Sweringa 
legt uit waarom dat gebeurde: “We 
hadden een raad van toezicht, we 
hadden een bestuur, we hadden 
een directeur, we hadden een 
ledenvergadering, en we hadden de 
bewonersparticipatie. Toen heb ik 
de discussie geopend: hoe gaan we 
hier nu mee om? Want er waren wel 
heel veel organen die ongeveer over 
hetzelfde gingen.” Uiteindelijk koos 
het bestuur ervoor gebruik te maken 
van de ruimte die het BBSH van 
Heerma bood. De vereniging zou 
worden omgezet in een stichting, 
onder leiding van een directeur die 
ook bestuurder was. De bestuurder 
was voortaan dus een professionele 
kracht en niet langer een onbetaalde 
vrijwilliger. Het toezicht over OFW 
zou worden uitgeoefend door een 
raad van commissarissen. 

Huurders praten mee in de HBV
In juli 2000 ging de algemene leden-
vergadering akkoord met de wijzi-
ging van de organisatiestructuur. 
Truus Sweringa werd benoemd tot 
directeur bestuurder van de nieuwe 
stichting. Twee leden van het oude 
verenigingsbestuur, De Graaf en Een enthousiaste groep huurders zet zich in voor de oprichting van een huurdersorganisatie.



 

OFW Vizier  |  juli 2019

10

Weten wat er speelt

Omdat De Graaf in Dronten 
woonde, wist hij goed wat hier 
speelde: “Om een voorbeeld te 
geven: er werd hier een senioren-
centrum gebouwd, De Werf. Ik 
reed er langs en dacht: Dat komt 
niet goed. Ze waren halverwege 
met het bouwen van de muren, 
en de stenen verweerden toen 
al! Ik zeg tegen de opzichter: Dat 
kan niet! Het antwoord was: Nou, 
dan krijgen jullie korting. Mijn 
antwoord: No way! We blijven 
met de rotzooi zitten. Die stenen 
worden tot in de grond aan toe 
allemaal verwijderd en afgevoerd. 
Daar was je als voorzitter wel bij.”

50 jaar OFW - 
Verhalen uit de afgelopen 50 jaar

Kramer, stapten over naar de raad 
van commissarissen om de voort-
gang te garanderen. De Graaf werd 
de eerste voorzitter van de raad. Om 
de bewonersparticipatie mogelijk te 
blijven maken, werd op initiatief van 
huurders een Huurders Belangen 
Vereniging (HBV) opgericht.

Anders werken en denken
Niet alleen moest de corporatie 
op een andere manier worden 
bestuurd, ook moest het personeel 
anders gaan werken en denken. 
Truus Sweringa vertelt waarom: 
“Mijn voorganger leidde het bedrijf 
vrij strak hiërarchisch. Het idee 
was toen meer: je hebt pas een 
probleem als het ontdekt wordt. 

Toen moest ik ontdekken - terwijl 
ik net nieuw was - dat er leegstand 
was. Dat was een nieuw fenomeen. 
Het was een hele ingewikkelde 
situatie.” Hiervoor moesten de 
werkprocessen bij OFW veranderen. 
Sweringa zegt hierover: “Toen heb ik 
gezegd: We gooien de boel open, we 
gaan nadenken over hoe we het alle-
maal moeten organiseren. Ik zei ook: 
Als je nu die woning kunt verhuren 
door mensen een pot verf te geven, 
doe dat dan. De reactie was dan: Ja, 
maar dan moet iedereen een pot 
verf hebben. Ik zei dan: Nee, niet 
iedereen wil een pot verf. Je moet 
nadenken over wat iemand wil. We 
hebben geleerd om klantgericht te 
werken en in te spelen op de vragen 
van mensen. Als er iemand in de hal 
stond wilde hij antwoord, en kon je 
niet zeggen: Wacht maar tot je een 
brief krijgt.” 

Beter inspelen op de vraag
Deze omslag bracht ook een andere, 

meer coachende wijze van leiding-
geven met zich mee, zegt Sweringa: 
“Uiteindelijk heeft het ertoe geleid 
dat het hele middenkader wegge-
gaan is en dat we met zelfsturende 
teams zijn gaan werken, waarbij 
mensen alle werkprocessen goed 
uitgeschreven hebben.” Voortaan 
moest alles in “één keer goed” 
worden gedaan: “Bijvoorbeeld: 
bij reparaties gewoon binnen 24 
uur een afspraak maken.” Verder 
legt Sweringa uit: “Hoe loopt zo’n 
verhuurproces? Op een groot bruin 
vel op de muur hebben we alle 
stappen uitgeschreven. Dat heeft 
heel veel efficiency opgeleverd. 
Daarmee kon je ook veel beter 
inspelen op de vraag van de klant.” 

Nieuwe grenzen stellen
Al met al hebben de organisatori-
sche wijzigingen goed uitgepakt, 
aldus De Graaf: “Het zal misschien 
voor Truus Sweringa en ons in het 
begin even moeilijk zijn geweest om 
nieuwe grenzen te stellen. Waar ga 
je nu wel over en waar ga je niet 
over? Waar houd je alleen toezicht 
op? Maar dat ging vrij snel, vond 
ik.” Achteraf gezien is de organi-
satorische wijziging volgens De 
Graaf wel een goede zaak geweest: 
“Want anders zit je als amateurs te 
besturen.” 

In 2001 startte een uniek project; de bouw 
van de eerste levensloopwoningen aan de 
Eurosingel in Dronten. 
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In het kader van de gemeentelijke campagne ‘Lang 
zult u wonen’ werkt OFW bij dit project samen met de 
gemeente Dronten en zorgorganisaties, zoals Coloriet en 
Icare. Op meerdere vergelijkbare locaties in Nederland is 
inspiratie opgedaan. De belevingswoning wordt voorzien 
van betaalbare voorzieningen om ouderen langer zelf-
standig in hun huidige woning te kunnen laten wonen. 
Elke inwoner van de gemeente mag een kijkje nemen en 
ideeën opdoen voor de eigen huur- of koopwoning. Doel 
is om per september de woning op werkdagen open 
te stellen. Leden van Senioren Netwerk Dronten leiden 
bezoekers rond.

Slimme hulpmiddelen 
Namens OFW is Jan Dirk Westmaas projectleider van 
de belevingswoning. “Onze partners zijn specialisten 
op het gebied van zorg, wij als OFW zijn deskundig op 
het gebied van wonen. In Nederland vindt vergrijzing 
plaats, maar het woningaanbod voor ouderen is schaars. 

BELEEF 
   DE BELEVINGSWONING

Onze uitdaging is om op een effectieve wijze woningen 
geschikt te maken om ook op oudere leeftijd prettig en 
verantwoord in te kunnen wonen. Vergeet ook niet dat 
er steeds minder zorgmedewerkers beschikbaar zijn om 
direct hulp te verlenen. Met behulp van praktische en 
slimme oplossingen kun je hier op inspelen.”

Rondje door het huis
U wordt wakker. Een mat naast bed licht dankzij bewe-
gingssensoren op, waardoor u veilig uw weg naar de 
verhoogde toilet vindt. Een handige beugel en anti-slip-
vloer geven u in de douche houvast. Dankzij de drem-
pelloze deurportalen is de kans op struikelen kleiner. In 
de keuken kookt u elektrisch een eitje, dus veiliger. De 
bel gaat. Op een schermpje in huis ziet u wie voor de 
deur staat. Bij de voordeur vindt u de post in een handig 
opvangbakje. Bukken hoeft niet meer. Terug in de kamer 
is het tijd voor een kop koffie in de sta-op stoel... De dag 
kan beginnen.

IN GESPREK MET

Wilt u zo lang mogelijk in 
uw huidige vertrouwde huis 
blijven wonen? Maar hoe 
zorg je dan dat je woning bij 
de tijd blijft. Daarom richt 
OFW momenteel aan de 
Galjoenstraat 39 in Dronten 
een belevingswoning in. 
Laat je inspireren! © Zlim Thuis



    OP VISITE BIJ 
MEDEWERKERS VAN OFW
Het was volle bak op dinsdagavond 14 mei. Veel huurders 
bezochten ons om in gesprek te gaan over een aantal onderwerpen. 
Kijk mee in deze korte fotoreportage. 

        Uw mening telt
Wat is een goed onderhouden tuin, 

achterpad en schutting? Aan de hand 

van een beeldenboek met zeer goede en 

zeer slecht onderhouden tuinen gingen 

we hierover in gesprek. Mooi dat velen 

onze mening delen. 

        Wat staat er op de 
planning?
De afdeling Vastgoed liet zien wat OFW 

de komende jaren doet aan nieuwbouw. 

Zo bereiden we de nieuwbouw van 

twee appartementengebouwen voor 

senioren voor aan de Lijzijde in Dronten. 

We onderzoeken een mogelijke samen-

werking met de gemeente Dronten voor 

60 appartementen op de stationslocatie 

in Dronten. We noemen dit de ‘Magic 

mix’, omdat we er ook dagbesteding en 

de praktijkschool aan willen koppelen. 

En, we zijn met de gemeente in gesprek 

voor de bouw van een Multifunctioneel 

Centrum in Swifterbant met daarbij 30 

appartementen. 

        De TuinTopper is…
Voorafgaand aan de bewonersavond 

deden we een oproep voor de verkiezing 

‘Mijn buur is een echte TuinTopper’. Zes 

huurders werden genomineerd, waarop 

de huurders tijdens de avond konden 

stemmen. Met een ruime meerderheid 

van stemmen won de heer Harmsen een 

tuinbon. 

        50 jaar wonen
Hoe was het wonen toen en hoe is het 

nu? Aan de hand van interviews met 

polderpioniers gingen we even terug in 

de tijd. Op de vraag wat huurders ons 

mee willen geven, werd positief gerea-

geerd: “Ga zo door.”, “Goede en snelle 

service.” en “Alles gaat altijd in goed 

overleg.” 

Nieuwsgierig naar de interviews? Bekijk de 

video op ons YouTubekanaal. 

        Energiecoaches geven 
advies
Duurzame en energiezuinige woningen, 

daar zet OFW zich voor in. We lieten zien 

hoe een hybride warmtepomp eruit ziet 

en hoe de installatie werkt. Ook u kunt 

met eenvoudige aanpassingen zelf veel 

besparen. Onze energiecoaches gaven 

tips. Lees ze terug in de folder ‘Besparen 

doe je zo’ op onze website. 

        Op de koffie bij…
Populair was ook het koffiemoment met 

directeur bestuurder Truus Sweringa. 

Huurders konden met haar in gesprek 

over de rol van de woningcorporatie, 

duurzaam wonen en langer in de huidige 

woning wonen of toch verhuizen.

1
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Tot ziens op… 

Wij vonden het een erg 

geslaagde avond. Op vrijdag 

1 november viert OFW haar 

verjaardag. We hopen dan 

ook u te ontmoeten!
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   WAAROM KRIJG IK GEEN 
ZONNEPANELEN? 

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Schaduw door een boom 
Het kan gebeuren dat er een grote boom (wel of niet 
in uw tuin) ervoor zorgt dat uw dak teveel per dag in 
de schaduw ligt. Dat betekent dat de oplevering van 
de zonne-energie (het aantal kWh) niet gegarandeerd 
kan worden. Stel dat u wel zonnepanelen krijgt, dan 
betaalt u wel de servicekosten voor die panelen, maar u 
behaalt niet de financiële besparing met de energieop-
wekking. Dat is voor u niet fijn. De keuze om als huurder 
dan toch zonnepanelen te laten plaatsen, is voor de 
verantwoording van de huurder.  

Schaduw door een dakkapel
Sommige huurders vinden dat er rond hun dakkapel 
voldoende ruimte is om zonnepanelen te leggen. 
Helaas is dat nu nog niet mogelijk: er moet voldoende 
ruimte blijven om bijvoorbeeld werkzaamheden aan 
de dakkapel veilig te kunnen uitvoeren. OFW mag ook 
niet over de woninggrens van het dak richting de buren 
gaan. Vaak betekent het dat er niet voldoende ruimte 
is voor een paneel op dat dakdeel. Wel wordt er nage-
dacht over oplossingen om woningen met een dakkapel 
ook te kunnen voorzien van zonnepanelen. 
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Mijn dak is volgens mij geschikt voor zonnepanelen en toch krijg 
ik ze niet. Hoe zit dat? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. 
We nemen ze even door om duidelijkheid te geven.

Isolatie op buitenkant van dak
Ik heb geen dakkapel, er staan geen bomen rond mijn 
woning, en mijn dak ligt uren in de zon en daglicht. 
Waarom krijg ik dan geen zonnepanelen? Tijdens de 
moderniseringen van de afgelopen jaren hebben 
sommige woningen dakisolatie  gekregen aan de 
‘buitenkant’ van het dak. Deze woningen hebben name-
lijk grote zolders die bewoners hadden ingericht tot 
slaapkamer of hobbykamer. Om deze huurders zo min 
mogelijk te belasten, is ervoor gekozen de zolders zo 
te laten en de isolatie van buitenaf te plaatsen. Gevolg 
is wel dat het aanbrengen van zonnepanelen daardoor 
zeer arbeidsintensief is en dus veel geld kost. Zo duur 
dat zonnepanelen op deze daken op dit moment nog 
geen optie zijn.

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl



OFW Vizier is een uitgave van OFW. 
Niets in deze uitgave mag worden 
overgenomen en/of op enige wijze 
worden gereproduceerd zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Fotografie  Leo van Bemmel Fotografie  
Ben Eekhof Foto&Film
Oost Flevoland Woondiensten

Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten
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   WAAROM KRIJG IK GEEN 
ZONNEPANELEN? 

Sinds kort staat bij onze entree een 
jubileumwensboom. Deze boom is 
speciaal gemaakt door de leerlingen 
van het praktijkonderwijs Dronten. 
Doet u ook een wens? 

Groot of klein, iedere wens mag er 
zijn. Onder andere deze wensen 
hangen er al in: “Mijn wens is simpel, 
blijf omzien naar elkaar. Het leven is 
veel te kort!” “Dat er veel duurzame en 
milieuvriendelijke woningen worden 
gebouwd, met veel ruimte en een grote 
tuin.” en “Dat wij hier heel oud mogen 
worden.”
Er hangen al veel mooie wensen 
in de jubileumwensboom, maar 
er zijn ook nog takken leeg. Gedu-
rende het jaar mag de boom nog 
verder gevuld worden met wensen 
en/of ideeën. Maakt u onze boom 
groener? Dit is hét moment om uw 
wens voor uw woon- of leefomge-
ving uit te spreken. 

Maak kans op...
Wij bekijken tussentijds of we 

wensen daadwerkelijk kunnen 
uitvoeren. Huurders met de mooiste 
wensen/ideeën maken ook nog eens 
kans op een leuk gevulde OFW-50 
jaar cadeautas en een plekje in het 
jubileumboek van OFW. 

Uw wens de boom in 
U kunt uw wens of idee tot 
1 oktober 2019 bij ons indienen. 
Dit kunt u doen door een e-mail 
te sturen naar omc@ofw.nl, een 
bericht te sturen via Facebook, maar 
u mag natuurlijk ook langskomen 
om een wensblaadje in de boom te 
hangen. 

Dus droom, vertaal uw droom naar 
een wens en spreek het uit door uw 
wens en/of idee in onze jubileum-
wensboom te hangen. 

“I have a dream” luidde in 1963 
een inspirerende toespraak 
van Martin Luther King. Mede 
dankzij het uitspreken van zijn 
droom is een beweging op gang 
gekomen. Marco Borsato zingt dat 
de meeste dromen bedrog zijn, 
maar toch komt ook in zijn liedje 
zijn droom uit. Als wij dus weten 
wat onze droom is, kunnen we 
er daadwerkelijk aan werken om 
onze droom werkelijkheid te laten 
worden.

      DROOM, WENS EN   
   SPREEK HET UIT… 

15
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Wij staan stil bij het overlijden van Laurens Schouwenaar 
(4 maart 1937 – 28 april 2019). Laurens was jarenlang lid van 
het bestuur van toen nog woningbouwvereniging “Oost-Flevo-
land”. Vanuit het bestuur was hij vertrouwenspersoon voor het 
personeel. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe bij het dragen van dit gemis.

STILSTAAN

Kent u ze nog? Mooie verhalen over vroeger? In het kader van ons 
50-jarig jubileum gaan wij samen met Omroep Flevoland terug in 
de tijd. Hoe was het wonen toen? Wat is u het meest bijgebleven? 
Heeft u een mooie ervaring, die u wilt delen met velen? Of heeft u 
nog oude foto’s? Laat het ons dan vooral weten (via omc@ofw.nl, 
via Facebook of 0321 38 55 14). Wij zijn heel benieuwd naar uw 
mooie ervaring en het bijbehorende verhaal!

DELEN MET VELEN

Wilt u meedenken over verbeterpunten rond huurzaken en de leefbaarheid van de buurt? Kortom, heeft 
u ideeën of oplossingen die van waarde kunnen zijn voor alle huurders van OFW? Dan is de rol van Leden-
raadslid iets voor u! Want de Huurders Belangen Vereniging (HBV) is op zoek naar nieuwe kandidaten. 
Huurders die de ogen en oren in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant willen zijn. Zo wordt de HBV beter 
geïnformeerd over wat er leeft onder de huurders. De Ledenraad vergadert samen met het HBV-bestuur 
5 x per jaar op woensdagavond in de Open Hof te Dronten. 
Mail voor meer informatie naar info@huurdersbelangenvereniging.nl. 
Of bel met Anneke de Vries, tel. 0321 - 31 00 91.

HBV ZOEKT LEDENRAADS-
LEDEN; IETS VOOR U?

In verband met de zomervakantie zijn onze wijkposten in Biddinghuizen en Swifterbant gesloten van 
10 juli tot en met 21 augustus. Voor huurderszaken kunt u terecht op ‘Mijn OFW’ en bij ons kantoor 
in Dronten. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen.

SLUITING WIJKKANTOREN

Wij wensen 
u een fijne 
vakantie!


