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INLEIDING SBVN

Dit is het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN) van Oost Flevoland Woondiensten
(OFW). Met dit beleidsplan geven we sturing aan onze vastgoedvisie en -strategie voor de komende vijf
jaar. Het vervangt ons oude SBVN dat eind 2018 afloopt en onze ‘Wensportefeuille’ die in 2016 is opgesteld.
Sinds de vaststelling van deze twee plannen is de woningmarkt sterk veranderd. Na een jarenlange crisis zit
de bouwsector momenteel weer stevig in de lift. Bouwbedrijven maken overuren om aan de vraag van de
markt te voldoen, met als gevolg een gebrek aan bouwpersoneel en stijgende kosten. Tegelijkertijd maakt
de Nederlandse overheid zich klaar om in 2050 volledig energieneutraal en gasloos te zijn. Dit betekent voor
bewoners dat zij in de toekomst alleen nog maar met duurzame, gasloze installaties in de woning mogen
koken en stoken. Het gaat hier om een enorme transformatieopgave, die vergaande investeringen met zich
meebrengt. Ook ontwikkelt de Dronter bevolking zich; we hebben met verschillende (demografische) trends
te maken, die ervoor zorgen dat onze doelgroep qua omvang en samenstelling verandert.
Deze en andere ontwikkelingen op de woningmarkt zorgen ervoor dat we met dit SBVN opnieuw naar onze
vastgoedstrategie kijken en principiële uitspraken doen over hoe we de komende jaren omgaan met onze
bestaande woningvoorraad en nieuwbouw. Als de afgelopen tijd ons iets heeft geleerd, dan is het de snelheid
waarmee dingen kunnen veranderen. Daarom is dit SBVN niet bedoeld als statisch verantwoordingsmiddel,
maar als een levend plan waarin we de bedoeling van onze vastgoedstrategie uiteenzetten. De uitvoering
ervan evalueren we jaarlijks en stellen we waar nodig bij.

1.1 TOTSTANDKOMING EN DANKWOORD
Dit beleidsdocument is tot stand gekomen aan de hand van verschillende studies en onderzoeken.
Voor het in kaart brengen van de Dronter woningmarkt hebben we vooral gebruikgemaakt van het
woningmarktonderzoek dat adviesbureau Companen in 2016 heeft uitgevoerd. Daarnaast hebben we ons
eigen woningzoekendenbestand geanalyseerd op trends en voorkeuren onder woningzoekenden. Ook
hebben we een literatuurstudie gedaan naar de behoeften en het gedrag van senioren, omdat dit een
groeiende groep is binnen ons klantenbestand en senioren zich anders gedragen op de woningmarkt.
Uiteraard hebben we bij het opstellen van dit SBVN ook rekening gehouden met de wensen van onze
belanghouders. Voor een belangrijk deel konden we hiervoor terugvallen op de input die we hebben
verzameld tijdens het opstellen van ons ondernemingsplan. Maar ook tijdens verschillende overleggen en
debatten hebben we waardevolle inzichten bij onze belanghouders opgehaald, die meegenomen zijn in dit
SBVN. Daarnaast hebben we dankbaar gebruikgemaakt van de opmerkingen die we hebben ontvangen op
de meeleesversie van dit SBVN.
We willen onze samenwerkingspartners, medewerkers en de RvC bedanken voor hun waardevolle bijdrage
aan de totstandkoming van dit plan. Onze dank gaat daarbij in het bijzonder uit naar de gemeente Dronten
en de Huurders Belangen Vereniging die beiden een speciale positie innemen in onze beleidsvorming en
waarmee wij regelmatig van gedachten wisselen over de volkshuisvestelijke opgaven binnen ons werkgebied.
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1.2 BELEIDSKADER
Dit SBVN maakt onderdeel uit van een bredere beleidscyclus, waarin we onze vastgoedstrategie langs een vast
aantal stappen vaststellen, uitvoeren en monitoren. Deze cyclus helpt ons op gestructureerde wijze van plan tot
uitvoering te komen en zorgt ervoor dat we tijdig kunnen bijsturen als de veranderende omgeving daar aanleiding
toe geeft. We geven onze vastgoedbeleidscyclus hieronder schematisch weer en lichten het proces kort toe.
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De bovenkant van de cyclus wordt gevormd door ons ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’,
waarin we onze organisatiemissie en ondernemingsstrategie vastleggen voor de periode 2018-2023. Ons
ondernemingsplan bestaat in totaal uit zes planthema’s. Drie hiervan zijn met name relevant voor het SBVN,
namelijk ‘onze doelgroep’ onder dak’, ‘duurzaam goed wonen’ en ‘inclusieve samenleving’. Deze thema’s zijn in
het ondernemingsplan op visieniveau beschreven en worden in dit SBVN nader geconcretiseerd in de vorm
van een vastgoedstrategie en aanpak. Het SBVN beschrijft met andere woorden hoe we – op basis van de
doelen in het ondernemingsplan – de komende jaren omgaan met onze bestaande woningvoorraad en met
nieuwbouw. Het SBVN geeft op zijn beurt weer voeding aan deelbeleid, zoals vastgelegd in de documenten
‘OFW Basiskwaliteit’ en ‘OFW op weg naar Energieneutraal’.
Op basis van ons SBVN stellen we vervolgens een meerjarenplanning op. Deze geeft een overzicht van alle
vastgoedprojecten die we de komende jaren wensen uit te voeren op het gebied van nieuwbouw, onderhoud
en verduurzaming. De financiële doorvertaling hiervan wordt apart opgenomen in ons jaarplan en onze
meerjarenbegroting, die we jaarlijks ter goedkeuring voorleggen aan onze RvC. Bij het vaststellen van onze
meerjarenplanning houden we rekening met eventuele wijkplannen. Dit zijn plannen op wijkniveau, die
door de gemeente Dronten worden vastgesteld en van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van projecten
binnen een wijk. Denk bijvoorbeeld aan een wijkontwikkelingsplan om de leefbaarheid te verbeteren, een
wijkherstructureringsproject of een wijkenergieplan om een wijk gasvrij te maken.
Tenslotte stellen we voor ieder project een individueel projectplan op en voeren deze uit. Gedurende
de uitvoeringsfase blijven we monitoren of alle projecten volgens planning verlopen. Ook houden we
de omgevingsfactoren scherp in de gaten. Dit doen we zowel op tactisch/operationeel als op strategisch
niveau. Op basis hiervan bepalen we of het nodig is om tussentijds bij te sturen in de uitvoering van onze
projecten en/of in onze hoger gelegen vastgoeddoelen. We houden de RvC hiervan op de hoogte via onze
kwartaalrapportages.

DE MISSIE VAN OFW
“Wij bieden onze doelgroep voldoende beschikbare, betaalbare,
passende, kwalitatief goede en duurzame huisvesting in wijken
waar het prettig samen wonen is.”
Wij bereiken dit met een klantgerichte, efficiënte en transparante
organisatie en een doeltreffende inzet van (financiële) middelen.
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1.3 LEESWIJZER SBVN
Hoofdstuk 2 en 3 van het SBVN corresponderen met de twee planthema’s1 uit ons ondernemingsplan die
het meeste van invloed zijn op onze vastgoedstrategie, namelijk ‘Onze doelgroep onder dak’ en ‘Duurzaam
goed wonen’. In hoofdstuk 4 beschrijven we de routekaart waarlangs we onze strategie uitvoeren. Tot slot
beschrijft hoofdstuk 5 de verduurzamingsopbrengst van onze routekaart. Zie hieronder de inhoudsopgave.
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Ook in het planthema ‘Inclusieve samenleving’ zitten aspecten die van belang zijn voor onze vastgoedstrategie. Deze werken we echter
niet apart uit, maar nemen we integraal mee in de uitwerking van de thema’s ‘onze doelgroep onder dak’ en ‘duurzaam goed wonen’.
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Wij zijn er voor huishoudens met een bescheiden inkomen die graag prettig willen wonen en leven in de
gemeente Dronten2 en daarvoor aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Onze doelgroep kent een
grote diversiteit. De huishoudens die wij bedienen verschillen in huishoudenssamenstelling, (culturele)
achtergrond en mate van zelfredzaamheid. Binnen al deze groepen is de variatie dan ook groot en lopen
de woningbehoeften soms sterk uiteen. We bieden de huishoudens binnen onze doelgroep passende,
betaalbare woonruimte in de gemeente Dronten, zodat zij op een positieve manier invulling kunnen
geven aan hun eigen woonbehoefte.

ANALYSE
Om invulling te kunnen geven aan onze visie, is het belangrijk dat we zicht hebben op de Drontense
woningmarkt. Hoe ontwikkelt de bevolking zich, welke demografische trends zien we, wat is de omvang
en samenstelling van onze doelgroep, welke voorkeuren hebben woningzoekenden en hoe sluit ons
woningaanbod hierop aan? Al deze factoren zijn van belang voor het vaststellen van een passende
vastgoedstrategie, waarmee we invulling geven aan onze visie. We beginnen dit hoofdstuk daarom met een
analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen. In volgorde behandelen we de volgende punten:
1.

Bevolkingsprognose

2.

Sociale doelgroep

3.

Vraag naar sociale huurwoningen

4.

Woningzoekenden trends

5.

Doelgroepen nader toegelicht

2.1 BEVOLKINGSPROGNOSE
Begin 2016 hebben de gemeente Dronten en OFW gezamenlijk opdracht verstrekt aan adviesbureau
Companen om de Drontense woningmarkt in beeld te brengen. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten
in de bevolkingsopbouw van Dronten en hoe deze zich de komende jaren ontwikkelt. We lichten hieronder
de belangrijkste uitkomsten van het woningmarktonderzoek toe.

Autonome groei bevolking neemt af
De gemeente Dronten telt ruim 40.680 inwoners (peildatum 1 januari 2018) en kenmerkt zich al jaren door
een toename van de bevolking. Voor een deel gaat het hier om autonome groei: er worden meer mensen
geboren dan er overlijden. Uit de grafiek hiernaast blijkt dat er in de periode 1996-2015 gemiddeld 450
mensen per jaar werden geboren ten opzichte van 205 personen die overleden. Dit vertaalt zich in een
gemiddeld geboorteoverschot van 245 personen per jaar. Het geboorteoverschot laat wel een dalende lijn
zien. Dit komt omdat het aantal geboortes in Dronten langzaam afneemt. Tegelijkertijd zien we een stijging
van het aantal overledenen, een trend die nauw samenhangt met het vergrijzen van de bevolking. Hierdoor
bedraagt het gemiddelde geboorteoverschot in de periode 2011-2015 nog maar 170 personen per jaar ten
opzichte van 245 personen in de periode 1996-2015, een afname van bijna 31%.
2

Ons werkgebied bestaat uit de gemeente Dronten met daarbinnen de woonkernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Ten
behoeve van de leesbaarheid duiden we ons werkgebied in dit plan afwisselend aan als ‘Dronten’ of ‘de gemeente Dronten’. Zodra het
gaat om de woonkern Dronten vermelden we dit expliciet in de tekst.
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Gemeente Dronten, ontwikkeling aantal geboorten en overledenen, 1996-2015
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Bron: Woningmarktonderzoek gemeente Dronten - Companen 2016 (CBS 2016)

Grillig verloop migratiesaldo
In de gemeente is tevens sprake van een positief migratiesaldo. Dit betekent dat er meer mensen naar
Dronten komen dan vertrekken. De afgelopen jaren was dit vooral te danken aan buitenlandse migratie:
mensen die zich vanuit het buitenland vestigen in Dronten. Het gaat hier zowel om arbeidsmigranten als
vluchtelingen die zich in het AZC vestigen. Deze opvanglocatie biedt onderdak aan zo’n 1.000 mensen. Zodra
vluchtelingen een status krijgen toegewezen, verhuizen ze naar zelfstandige woonruimte verspreid over het
hele land. Dit zorgt voor een grillig verloop van het migratiesaldo in Dronten. Bovendien huisvest het AZC veel
jonge mensen, die meetellen in het vruchtbaarheidscijfer van Dronten, waardoor de bevolkingsprognose
hoger uitvalt. Deze mensen trekken bij het verkrijgen van een status echter weer weg naar een andere regio.
Het positieve migratiesaldo neemt in recente jaren steeds verder af. In de periode 2006-2015 bedroeg het
gemiddeld migratiesaldo nog maar 41 personen per jaar ten opzichte van 419 personen in de periode
1996-2005. Volgens de gemeente komt dit vooral omdat het aantal vestigers achterblijft, terwijl het aantal
vertrekkers redelijk stabiel blijft.

Gemeente Dronten, ontwikkeling migratiesaldo, 1996-2015
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Bron: Woningmarktonderzoek gemeente Dronten - Companen 2016 (CBS 2016)
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Lichte bevolkingsgroei voorspeld
Op basis van bovenstaande trends voorspelt Companen een lichte groei van de bevolking. Voor de periode
2015-2035 wordt de autonome groei van de Drontense bevolking geraamd op 1.510 personen. Als ook de
positieve migratie zich doorzet, komt de bevolkingsgroei uit op 2.680 personen. Een belangrijke kanttekening
hierbij is dat zowel het geboorteoverschot als het positieve migratiesaldo al jarenlang afnemen. Hierdoor
was er in de jaren 2013 en 2014 zelfs sprake van een tijdelijke lichte daling van de bevolking in Dronten.

Gemeente Dronten, bevolkingsprognose, 2015-2035

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-

1995

2000

2005

2010
bevolking

2015

2020

2025

2030

2035

bevolkingsprognose

Bron: Woningmarktonderzoek gemeente Dronten - Companen 2016 (prognosemodel Companen 2016)

2.2 SOCIALE DOELGROEP
Naast de bevolkingsontwikkeling is het vooral ook interessant hoe de sociale doelgroep zich binnen Dronten
ontwikkelt. Deze doelgroep bestaat uit huishoudens met een bescheiden inkomen die zijn aangewezen op
een sociale huurwoning3. De omvang van de sociale doelgroep omvatte in 2015 zo’n 6.800 huishoudens,
oftewel 41% van alle huishoudens in Dronten. We lichten hieronder de belangrijkste factoren toe die van
invloed zijn op de omvang en samenstelling van deze groep.

Aantrekkende economie
Na de recente crisis trekt de economie in Nederland momenteel weer aan. Volgens het Centraal Planbureau
zet de groei zich ook de komende jaren gestaag door. Door de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt zien
veel huishoudens hun inkomen stijgen en hebben daardoor meer perspectief op een koop- of vrije (huur)
sectorwoning. We verwachten daarom bij een aanhoudende economische groei dat onze doelgroep krimpt.

Striktere afbakening Woningwet
Wat ook meespeelt is dat de Woningwet onze doelgroep steeds scherper afbakent. De overheid verlangt dat
corporaties zich zoveel mogelijk richten op hun kerntaak: het bedienen van huishoudens met een bescheiden
inkomen. Om hiervoor te zorgen, schrijft de Woningwet voor welke huishoudens wij wel en niet mogen
bedienen en onder welke voorwaarden. Het voert te ver om deze voorwaarden hier toe te lichten, maar deze
leiden ertoe dat wij wettelijk gezien een beperktere groep huishoudens mogen huisvesten dan voorheen.
3

De sociale doelgroep bestaat uit huishoudens met een jaarinkomen tot €36.798 (peildatum 1-1-2018). Deze inkomensgrens wordt
jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid. Corporaties dienen ten minste 80% van de sociale huurwoningen die vrijkomen te
verhuren aan deze groep. Daarnaast mogen corporaties 10% verhuren aan huishoudens met een middeninkomen tot €41.056 (dit is
een tijdelijke maatregel, die tot 1-1-2021 geldig is). De resterende 10% mag vrij worden toegewezen.
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Ook is er vooralsnog geen noodzaak om middeninkomens te bedienen met sociale huurwoningen. Dit zijn
huishoudens die net iets meer verdienen dan de sociale doelgroep en waar corporaties maximaal 20% van
hun woningen aan mogen verhuren. Binnen de Randstad komt deze groep vanwege de hoge huizenprijzen
moeilijk in aanmerking voor koop of vrije sector en zijn daardoor aangewezen op een sociale huurwoning.
In de gemeente Dronten speelt deze problematiek minder. Mensen kunnen hier met een relatief laag
middeninkomen zelf een woning kopen of huren. Dit kan natuurlijk veranderen als de koopprijzen ook in
onze regio beginnen te stijgen en het woningaanbod schaarser wordt.

Huisvesten voorrangzoekers stabiel
Binnen onze doelgroep doen zich soms urgente situaties voor. Mensen die vanwege omstandigheden met
spoed (andere) woonruimte nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan statushouders die op zoek zijn naar eigen
woonruimte, zorgcliënten die vanuit een beschermde woonvorm willen verhuizen naar een reguliere woning,
moeders met kinderen die vanwege huiselijk geweld het huis moeten verlaten of iemand die door een ongeluk
niet kan terugkeren naar zijn vertrouwde woning. We spelen hierop in met behulp van speciale regelingen,
waarbij we een deel van onze vrijkomende woningen reserveren voor mensen met een urgente woningvraag.
Gaat het hier om een grote groep, dan kan dit leiden tot verdringing van de gewone woningzoekenden. De
toestroom van statushouders heeft weliswaar in de afgelopen periode voor een tijdelijke huisvestingspiek
gezorgd in de gemeente Dronten, maar deze groep neemt weer in omvang af. Het huisvesten van statushouders
en andere urgente woningzoekenden leidt momenteel dan ook niet tot langere zoek- en wachttijden.
80

Gemeente Dronten, huisvesten statushouders, 2015-2018
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Bron: Taakstelling huisvesten verblijfsgerechtigden OFW

Huishoudensverdunning
Terwijl de omvang van onze doelgroep stabiel blijft, zien we dat deze qua samenstelling sterk verandert.
De komende jaren bestaan onze klanten in toenemende mate uit kleine huishoudens van één of twee
personen. Het gaat hier niet om een plotseling kentering, maar om een geleidelijke huishoudensverdunning
die zich de komende jaren steeds verder doorzet. Huishoudensverdunning is een landelijke trend. Door de
vergrijzing van de bevolking neemt het aandeel één- en tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder
sterk toe. Dit zien we ook terug in de prognoses voor Dronten. In 2035 bestaat 45% van alle huishoudens uit
één- en tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder. Tegelijkertijd neemt het aandeel meerpersoonshuishoudens (met meer dan twee personen) af, van 37% in 2015 naar 32% in 2035. Ook wordt de gemiddelde
huishoudensgrootte steeds kleiner.
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Gemeente Dronten, huishoudensprognose, 2015-2035
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Bron: Woningmarktonderzoek gemeente Dronten - Companen 2016 (prognosemodel Companen 2016)

2015

Binnen onze doelgroep neemt ook het aantal starters toe, zij het in minder sterke mate. Starters staan
2020
2025
2030
2035
aan het begin van hun (woon)carrière en zijn vanwege een beperkt inkomen aangewezen op sociale huur
of goedkope koopwoningen. Vanwege de strengere hypotheekregels stellen veel starters het kopen van
een woning momenteel echter uit. Hierdoor zien we de vraag vanuit jongeren toenemen. Tot slot zien we
binnen onze doelgroep een sterke toename van kwetsbare, vaak alleenstaande huurders die vanwege de
verbouwing van de verzorgingsstaat (langer) zelfstandig moeten wonen en daardoor een beroep doen op
sociale huurwoningen. Het gaat hier bijvoorbeeld om alleenstaanden met een verstandelijke of psychiatrische
beperking, dementerende ouderen en andere huurders met een zorgvraag.

2.3 VRAAG NAAR SOCIALE HUURWONINGEN
Wat betekent deze ontwikkelingen voor de omvang en samenstelling van onze woningvoorraad? Dit is in het
woningmarktonderzoek uitvoerig berekend. Ten behoeve van de leesbaarheid beperken we ons hieronder
tot de hoofduitkomsten en laten we de achterliggende berekeningen achterwege.

Stabiele vraag sociale huurwoningen
De omvang van de kernvoorraad van OFW wordt bepaald door:
1.

Bevolkingsontwikkeling gemeente Dronten

2.

Omvang sociale doelgroep

3.

Hoeveelheid scheefwoners

Volgens het woningmarktonderzoek zorgen het geboorteoverschot en het positief migratiesaldo binnen
Dronten de komende jaren voor een lichte bevolkingsgroei, al is er duidelijk sprake van een dalende tendens.
Het is vooral de huishoudensverdunning die zorgt voor extra vraag naar woningen. Kijken we echter naar de
doelgroep van beleid – de sociale doelgroep – dan verwachten we dat deze stabiel blijft of zelfs licht daalt. Dit
komt door de aantrekkende economie, een scherpere afbakening van de woningwet en een stabiele vraag
vanuit urgenten. Tot slot is er binnen ons woningbezit sprake van een beperkt aantal scheefwoners. Dit zijn
huishoudens met een hoger inkomen die volgens de toewijzingsregels te veel verdienen voor het huren van
een sociale huurwoning. Sinds 2016 hanteren we een inkomensafhankelijke huurverhoging, waarmee we
scheefwonen ontmoedigen. Hierdoor blijven er per saldo meer woningen over voor de sociale doelgroep.
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GEBOORTE OVERSCHOT

ECONOMIE TREKT AAN
BINNEN TWEE JAAR
PASSEND AANBOD

WONINGZOEKENDEN

HUISHOUDENSVERDUNNING

AFBAKENING WONINGWET

BEVOLKING
GROEIT LICHT

POSITIEVE MIGRATIE

DOELGROEP
STABIEL

AANBOD

VOORRANGZOEKERS STABIEL

STABIELE VRAAG NAAR
SOCIALE HUURWONINGEN
Als we alle ontwikkelingen bij elkaar optellen, dan is er binnen ons werkgebied sprake van een stabiele
vraag naar sociale huurwoningen. Ten tijde van het woningmarktonderzoek bestond de kernvoorraad van
OFW uit 4.380 woningen (peildatum 1 januari 2016). Volgens Companen volstaat dit aantal om de sociale
doelgroep in Dronten de komende jaren te bedienen.
Terwijl de wachttijden voor onze woningen relatief kort zijn in vergelijking met omliggende regio’s, beginnen
zij de laatste tijd echter wel wat op te lopen. Voor de meeste sociale woningen die wij verhuren geldt nog
steeds een gemiddelde wachttijd van twee jaar, maar voor meer gewilde woningen is de wachttijd langer. Dit
komt niet zozeer vanwege een toename in de vraag (want die is stabiel), maar omdat er minder woningen
vrijkomen. In 2015 kwamen er 377 woningen vrij. In de periode 2016-2018 lag dit aantal rond de 305. Het is
daarom van belang dat we de doorstroming stimuleren, zodat er voldoende woningen blijven vrijkomen om
actief woningzoekenden binnen twee jaar van passend aanbod te kunnen voorzien.

Meer diversiteit nodig in woningaanbod
3%

Terwijl de vraag naar sociale huurwoningen stabiel blijft, is het wel nodig dat we meer diversiteit aanbrengen
1%
3%ons2%
in
woningaanbod. Onderstaand diagram laat zien hoe ons woningaanbod is opgebouwd.

12%

3%

3% 2%1%

eengezinswoningen
eengezinswoningen
seniorenwoningen

12%

seniorenwoningen

appartementen

appartementen

levensloopwoningen
levensloopwoningen
twee-kamerwoningen

14%

twee-kamerwoningen

kamers

%
65%

65%

kamers

aangepaste woningen

aangepaste woningen

Bron: Woningbestand OFW (peildatum 31-12-2017)
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Als we ons woningaanbod afzetten tegen de huishoudensverdunningstrend, dan zien we dat bijna tweederde
van onze voorraad uit eengezinswoningen bestaat. De andere 33% bestaat uit woningen die meer geschikt
zijn voor kleinere huishoudens, waaronder seniorenwoningen, appartementen en twee-kamerwoningen.
Volgens het onderzoek van Companen sluit deze samenstelling niet aan op de ontwikkeling van de
kwalitatieve woningvraag. Vanwege de huishoudensverdunning neemt de behoefte aan eengezinswoningen
de komende jaren af, terwijl de vraag naar appartementen en seniorenwoningen toeneemt. Onderstaande
tabel laat zien om welke aantallen het gaat.
Woningtype

Kwalitatieve vraagontwikkeling 2015-2030

huur eengezinswoning

afname van

huur appartement

toename van 350 à 400 woningen

huur seniorwoning

toename van 150 à 200 woningen

400 à 450 woningen

Bron: Woningmarktonderzoek gemeente Dronten - Companen 2016 (prognosemodel Companen 2016)

De behoefte aan eengezinswoningen neemt volgens het onderzoek echter pas af wanneer senioren
doorstromen naar seniorenwoningen en appartementen. Dit is een belangrijke ‘mits’, die niet vanzelfsprekend
is. De leeftijd waarop men zich een senior voelt, schuift steeds verder op. Mensen blijven langer vitaal en
krijgen pas op hogere leeftijd te maken met eventuele beperkingen in de gezondheid. Veel 65-plussers
kiezen er dan ook voor zolang mogelijk in hun eengezinswoning te blijven. Hierdoor komen er relatief weinig
eengezinswoningen vrij voor andere huishoudens. Dit verklaart waarom er op dit moment nog een sterke
vraag is naar dit woningtype, ondanks de trend van huishoudensverdunning. In hoofdstuk 2.5 nemen we het
woon- en verhuisgedrag van senioren nader onder de loep, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij
het uitstippelen van onze vastgoedstrategie.

VOORAL
EENGEZINSWONINGEN
AANBOD

2015

SENIOREN

VRAAG

STARTERS

2030

EENGEZINSWONINGEN

APPARTEMENTEN

MEER DIVERSITEIT
IN WONINGAANBOD

KWETSBAREN

SENIORENWONINGEN

GEZINNEN
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400-450
MITS SENIOREN
DOORSTROMEN

350-400

150-200

2.4 WONINGZOEKENDEN TRENDS
Ook uit ons woningzoekendenbestand kunnen we waardevolle trends ontdekken die van invloed zijn op ons
vastgoedbeleid. Eind 2016 hebben we ons woonruimteverdeelsysteem veranderd van een optie- naar een
aanbodmodel. Bij het aanbodmodel adverteren we vrijkomende woningen en kunnen woningzoekenden
zelf reageren op een woning wanneer zij interesse hebben om te verhuizen. We hebben daarmee een goed
inzicht in het gedrag en de voorkeuren van woningzoekenden die bij ons staan ingeschreven.

Opbouw woningzoekenden
Onderstaand schema laat zien hoe ons woningzoekendenbestand is opgebouwd (peildatum 1 januari
2018). In totaal staan er 3.539 mensen ingeschreven. Hiervan heeft meer dan de helft een zoekprofiel met
voorkeuren ingesteld. Van alle ingeschreven woningzoekenden wenst 38% een tipbericht per e-mail te
ontvangen als er een woning vrijkomt die voldoet aan hun zoekprofiel. 14% is actief woningzoekend. Dit
zijn mensen die in 2017 drie keer of vaker op een woning hebben gereageerd. In 2017 zijn er 300 woningen
vrijgekomen waarop we 29.500 reacties hebben ontvangen. Dat zijn gemiddeld bijna 100 reacties per woning.

Opbouw woningzoekendenbestand OFW, 2017

INGESCHREVEN

100%

3.539
ZOEKPROFIEL

52%

1.852
TIPBERICHT

38%

1.350
ACTIEF

14%

500

300

29.500 REACTIES (98,5 PER WONING)

Bron: Woningzoekendenbestand OFW

Uit deze opbouw blijkt dat niet iedere woningzoekende die staat ingeschreven ook actief naar een woning
zoekt. Voor een deel gaat het hier om woningzoekenden die uit voorzorg staan ingeschreven: ze bouwen
alvast inschrijfduur op, zodat ze eerder in aanmerking komen als ze uiteindelijk op een woning reageren. Dat
moment kan zich echter pas jaren later voordoen. Voor anderen geldt dat ze wel degelijk op zoek zijn naar een
woning, maar eerst voldoende wachttijd willen opbouwen omdat ze anders toch niet in aanmerking komen.

Voorkeur naar woningtype
Uit de voorkeuren van woningzoekenden4 blijkt dat er veel interesse is voor eengezinswoningen, namelijk
26%. Ook appartementen met lift (20%) en appartementen op de begane grond (19%) zijn populair, gevolgd
door seniorenwoningen (15%). Er is minder interesse voor appartementen zonder lift (12%), aangepaste
woningen (4%) en (studenten)kamers (4%). Voor een deel is dit logisch, omdat we deze woningtypen ook
veel minder aanbieden.
4

De uitkomsten die we hier tonen zijn gebaseerd op de voorkeuren van de 1.852 woningzoekenden die een zoekprofiel hebben
opgegeven. Let op: woningzoekenden kunnen meerdere voorkeuren opgeven. Dit verklaart waarom het totaal aantal opgegeven
voorkeuren soms hoger ligt dan het totaal aantal woningzoekenden met een zoekprofiel.
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In onderstaande grafiek kunnen we verschillende woningtypen aanwijzen die geschikt zijn voor senioren,
namelijk appartementen met lift of op de begane grond, seniorenwoningen en aangepaste woningen. Tellen
we deze bij elkaar op, dan is er sprake van een sterke voorkeur (58%) voor geschikte woningen voor senioren.

Theoretische vraag versus aanbod
1.083

EGW

APP ML

SEN.WON

Voorkeur naar type woning

535

2.774

815

601

Vraag
911

Aanbod

26%
1.083

20%
815

19%
763

15%
12%

601

487

4%
158
EGW

APP ML

APP BG

APP ZL

SEN.WON AANGEP.

2%
90

2%
68

KAMER ST.KAMER

Bron: Woningzoekendenbestand OFW

Als we de opgegeven voorkeuren van woningzoekenden afzetten tegen ons woningaanbod, dan zien we
vooral bij appartementen met lift een mogelijk tekort ontstaan. Daar overstijgt de interesse het aantal
woningen dat we in voorraad hebben. Eengezinswoningen laten een ander beeld zien. Er is weliswaar
sprake van een hoge vraag, maar van dit woningtype hebben we veel meer. Uiteraard gaat het hier om
een theoretische vergelijking. Niet iedere opgegeven voorkeur vertaalt zich in een actieve woningvraag;
daarnaast mogen woningzoekenden meerdere voorkeuren opgeven. Andersom bestaat ons woningaanbod
uit woningen in verhuurde staat en zijn dus niet direct beschikbaar. Toch geeft het een goed beeld waar we
vraagdruk kunnen verwachten en waar we mogelijk met een toekomstig overschot kampen.

Voorkeur naar plaats
Woningzoekenden kunnen ook een voorkeur opgeven voor het dorp en de wijk waar zij het liefst willen
wonen. Hieruit blijkt dat de kern Dronten met 58% het meest gewild is, iets dat goed te verklaren valt
vanwege het hogere voorzieningenniveau. De kernen Swifterbant en Biddinghuizen kunnen beiden rekenen
op circa 20% van de opgegeven voorkeuren. Als we deze voorkeur echter verbijzonderen naar de groep
actieve woningzoekers, dan neemt de voorkeur voor deze twee kernen toe. Dit heeft waarschijnlijk te maken
met de kortere wachttijden in beide kernen; mensen die actief een woning zoeken, komen daar sneller in
aanmerking voor een woning.
Ook is er een duidelijke voorkeur voor bepaalde wijken. Bovenaan de lijst staan verschillende wijken in de
kern Dronten, waarbij het centrum en De Gilden het meest geliefd zijn. Het gaat hier om gemengde wijken,
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die zich kenmerken door een verscheidenheid aan woningen en een hoog voorzieningenniveau. Onderaan
de lijst staan wijken in de kernen Swifterbant en Biddinghuizen.

Voorkeur naar wijk

Voorkeur naar dorp

Dronten
Swifterbant
Biddinghuizen

CENTRUM

Totaal
Actief

58%

DE GILDEN

DE MUNTEN
DE REGENBOOG

50%

DE BOEG

ZUID
NOORD
BLOEMENZOOM
HERTENKAMP

DE FAZANT

21%

25%

20%

DE LANDMATEN

25%

KONINGSHOF

DE BAAN

KLAVERSINGEL

KOOLZAADHOF
LUCERNHOF

Dronten

Swifterbant

BUITENHOF
SCHELPENSPELWIJK
BUURT
KAMPWIJK

Biddingh.

Bron: Woningzoekendenbestand OFW

De meeste woningzoekenden komen uit
de gemeente zelf. Dit zijn dus inwoners
van Dronten die binnen hun eigen
gemeente op zoek zijn naar een andere
woning. Er is daarmee sprake van een
lokale woningmarkt. De overige 40%
van alle ingeschreven woningzoekenden
komen in gelijke mate uit de provincie
Flevoland (vooral Lelystad) of uit de
rest van Nederland. Als we dit aandeel
verbijzonderen naar woningzoekenden
die zich onlangs hebben ingeschreven, dan
komt zo’n 47% van buiten de gemeente.

Herkomst woningzoekenden

60%

53%

Totaal
Nieuw

20%

Gemeente

23%

Provincie

20%

24%

Overig NL

Bron: Woningzoekendenbestand OFW

Conclusie: woningzoekenden trends in lijn met woningmarktonderzoek
De trends uit ons woningzoekendenbestand liggen in lijn met de prognoses uit het woningmarktonderzoek. Onder woningzoekenden is een sterke vraag naar appartementen en seniorenwoningen.
De vraagdruk is vooral hoog bij appartementen met lift; daar overstijgt de interesse het aantal
woningen dat we in voorraad hebben. De vraag naar eengezinswoningen blijft hoog, maar van
dit woningtype hebben we ook de grootste aantallen. Verder is er een duidelijke voorkeur naar
gemengde wijken met voorzieningen, vooral in de kern Dronten.
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2.5 DOELGROEPEN NADER TOEGELICHT
In dit hoofdstuk lichten we enkele doelgroepen nader toe. Dit zijn groepen waar we langer bij stilstaan,
omdat zij een bijzondere plek innemen op de Drontense woningmarkt, namelijk senioren en studenten.
Vooral bij senioren staan we uitgebreid stil.

SENIOREN
Met het vergrijzen van de Nederlandse bevolking neemt het aantal senioren de komende jaren sterk
toe. Flevoland heeft nu nog een relatief jonge bevolking: slechts 13% is momenteel (2016) ouder dan 65
jaar en nog geen 3% is ouder dan 80 jaar. In 2040 is het percentage 65-plussers in Flevoland echter bijna
vergelijkbaar met de rest van Nederland, namelijk 31%. Er is binnen ons werkgebied dus sprake van een
extra sterke vergrijzing de komende jaren.

Demografische ontwikkeling Flevoland, 1986-2036*
16%

500.000

Levensloop bevolking**
31%
Chronisch zieken

450.000

80+

400.000

65-79 jr

350.000

Mensen met beperkingen
7 mln

300.000

40-64 jr

250.000

6 mln
5 mln
4 mln

200.000

20-39 jr

150.000

3 mln
2 mln
1 mln

100.000

0-19 jr

50.000
0

Mensen die zich gezond voelen

1986

1996

2006

2016

2026

0
2011

2030

2036

* Bron: Bevolkingstrends in Flevoland - Planbureau voor de Leefomgeving 2017 (CBS en PB 2016)
** Bron: Gezonde levensloop - RIVM 2015

Senioren worden ouder en blijven langer vitaal
De groep senioren binnen onze doelgroep groeit niet alleen in omvang, maar wordt ook steeds ouder. Het is
inmiddels heel gewoon dat mensen tot achter in de zestig en langer blijven werken. Ook voelen zij zich langer
vitaal. Uit onderzoek van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de vergrijzing
weliswaar tot een toename leidt van het aantal chronisch zieken in Nederland, maar dat het aantal mensen
met een lichamelijke beperking stabiel blijft.
Ook neemt het aantal mensen dat zich gezond voelt toe. Dit komt omdat ouderen door betere medische
zorg, welvaart en een gezonder leven (bijvoorbeeld niet-roken, meer bewegen) langer vitaal blijven. Er kan
dan ook met recht gezegd worden dat ‘80 het nieuwe 70’ is.
Het beeld van vitale ouderen wordt verder ondersteund door onderstaande grafiek, waarin te zien is dat
senioren pas op hogere leeftijd beperkingen ervaren in zowel hun mobiliteit als activiteiten in het dagelijks
leven (ADL). Onder ADL verstaan we activiteiten als traplopen, opstaan uit een stoel, in en uit bed komen. Pas
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vanaf 85-jarige leeftijd is er sprake van een significant
aantal ouderen dat zich hierin beperkt voelt en zelfs
dan gaat het ‘slechts’ om 58%; de resterende 42%
ondervindt tot op hoge leeftijd geen enkele ADLbeperking!
De ontwikkeling van mobiliteitsbeperkingen vindt
vaker en op vroegere leeftijd plaats dan beperkingen
in de ADL: van 20% onder 65-plussers tot 68% van
alle 85-plussers. Binnen dit kader kan het belang
van een toegankelijke woonomgeving niet genoeg
benadrukt worden. Beperkingen in de mobiliteit
hebben immers vooral betrekking hebben op de
woonomgeving (wandelen, boodschappen doen),
terwijl ADL-beperkingen zich met name in het huis
voordoen (traplopen, opstaan).

Lichamelijke beperkingen ouderen
Mobiliteit

68%

Beperking ADL

58%
42%

22%

20%
10%
65-74 jr

75-84 jr

85+

Bron: Gezond ouder worden in Nederland - RIVM

Langer zelfstandig wonen is de norm
De moderne senior voelt zich langer vitaal en hecht veel waarde aan zijn zelfredzaamheid. Het is dan ook
niet vreemd dat ouderen langer zelfstandig willen (en ook moeten) wonen. Volgens het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) heeft dit vooral te maken met het heersende ideaalbeeld. Vroeger was het ideaalbeeld dat
je oud werd in een bejaardentehuis, tegenwoordig is dat oud worden in de eigen woning en woonomgeving.
In haar onderzoek ‘Wel Thuis’ doet het SCP een aantal waardevolle uitspraken over de kwaliteit van leven van
ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. Deze kwaliteit wordt allereerst bepaald door de gezondheid
van de bewoner zelf. Ervaart hij hierin beperkingen en welke vaardigheden heeft hij ontwikkeld om hiermee
om te gaan of deze te voorkomen. Wat dit betreft is het belangrijk dat ouderen zolang mogelijk lichamelijk
(en ook geestelijk) actief blijven in de vorm van wandelen en trappen lopen, maar ook door een gezonde
levensstijl te volgen (niet-roken, gezond eten en drinken etc.).

Randvoorwaarden langer zelfstandig wonen

Toename senioren, worden ouder
en blijven langer vitaal

LANGER
ZELFSTANDIG
WONEN

Blijven bewegen

Langer zelfstandig is de norm

Gezonde levensstijl

BEPERKINGEN &
VAARDIGHEDEN
Kleine actieradius (veel thuis)

Belastbare mantelzorgers

Directe woonomgeving
wordt belangrijk
Toegang openbaar
gebied/voorzieningen

Minder zorg als partner nog
leeft (vaak de vrouw)

WONING, WOONOMGEVING
& INKOMEN

SOCIAAL NETWERK
& DAGBESTEDING
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Zinvolle dagbesteding
en activiteiten
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Naast de eigen gezondheid wordt de kwaliteit van leven sterk bepaald door de beschikbaarheid van materiële
en immateriële hulpbronnen. Onder materiële bronnen verstaan we bijvoorbeeld het inkomen en de sociaal
economische status van de bewoner. Daarnaast zijn de woning en directe woonomgeving belangrijke
fysieke randvoorwaarden die bepalen of een senior zelfstandig kan blijven wonen. Ouderen hebben vaak
een kleinere actieradius en zijn meer aangewezen op hun directe woonomgeving. Ook brengen ze meer tijd
in hun eigen woning door. De kwaliteit en de inrichting van de woning en directe woonomgeving zijn daarom
extra van belang bij ouderen. Immateriële bronnen hebben betrekking op de sociale kant van het wonen,
zoals een sociaal netwerk met belastbare mantelzorgers, prettig contact met buren en zinvolle dagbesteding
in de vorm van (groeps)activiteiten, ontmoeting of vrijwilligerswerk.
Beide hulpbronnen zijn belangrijke randvoorwaarden die bepalen of de senior zelfstandig kan blijven
wonen. Vaak wordt alleen gekeken naar de beperkingen van senioren en de mate waarin hun woning hierop
is aangepast, maar volgens het onderzoek van het SCP zijn hierop dus meer factoren van invloed.

De partner als mantelzorger
Als het gaat om langer zelfstandig wonen, dan speelt de aanwezigheid van een partner een belangrijke
rol. Dit blijkt uit het onderzoek dat RIVM heeft gedaan naar de relatie tussen het ouder worden en de
zorgkosten. Zoals de grafiek laat zien, neemt de vraag naar zorg (uitgedrukt in zorgkosten per individu) in de
laatste levensjaren sterk toe. Dit geldt zowel voor de vraag naar thuiszorg als intramurale zorg. Uit de grafiek
blijkt echter dat ouderen beduidend minder zorg en hulp behoeven als ze (nog) een partner hebben. Door
de hogere levensverwachting en vaak jongere leeftijd van vrouwen zijn zij vaak degene die de mantelzorg
verlenen aan de mannen. Pas na het overlijden van de man (vaak in hun eigen woning) doen vrouwen een
groter beroep op de formele zorg.

De gemiddelde zorgkosten als:
de partner nog leeft
de partner is overleden

Thuiszorg

Intramurale zorg

20.000

20.000

15.000

15.000

10.000

10.000

5.000

5.000

0

0
20 jaar

40 jaar

60 jaar

80 jaar

100 jaar

20 jaar

40 jaar

Bron: Onderzoek Levensloop en zorgkosten - RIVM
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60 jaar
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100 jaar

Niet iedere senior verhuist
Veel senioren blijven tot hoge leeftijd wonen in de eengezinswoning waarin zij het grootste deel van hun
leven hebben gewoond. Dat is voor hen een vertrouwde omgeving. Zodra de gezondheid begint af te nemen,
is het mogelijk dat ze tegen bepaalde knelpunten aanlopen, waaronder mobiliteit in en rondom de woning
en tuinonderhoud. Desondanks maken veel senioren ook dan niet de stap om te verhuizen naar een andere,
meer geschikte woning. Volgens onze verhuurgegevens wonen er op dit moment circa 680 huurders van 65
jaar of ouder in een eengezinswoning van OFW (peildatum 1 januari 2018). Als we deze aantallen combineren
met de gegevens van het RIVM-onderzoek over het percentage ouderen met ADL-beperkingen, dan zijn er
ongeveer 120 huurders die nog in een eengezinswoning wonen, maar in het dagelijkse leven beperkingen
ondervinden door het ouder worden.

Huurders met ADL-beperking in eengezinswoning

Beperking ADL

58%

ERVAREN WAARSCHIJNLIJK
EEN BEPERKING IN HUN ADL
MAAR BLIJVEN WONEN IN
EENGEZINSWONING

120

22%
10%

jonger dan 65 jaar
65-75 jaar

65-74 jr

75-84 jr

85+

75-85 jaar
85+

680
jonger dan 65
GEZINSWONING

75%

65+

25%

Bron: Gezond ouder worden in Nederland - RIVM, gecombineerd met gegevens woningbestand OFW

Er zijn verschillende redenen waarom deze huurders toch niet verhuizen naar een geschiktere woonvorm als
een appartement of seniorenwoning. Ze zien op tegen de verhuizing en het achterlaten van hun vertrouwde
woning en omgeving (in de vorm van buren en andere sociale contacten). Ook het aanpassen van de eigen
woning is een belangrijke reden waarom senioren hun vertrouwde plek niet zomaar loslaten. Het zijn
daarmee kritische consumenten, die pas een verhuizing overwegen als de nieuwe woning aan al hun eisen
voldoet. Dit verklaart waarom we vooralsnog – tegen de vergrijzingstrend in – te maken hebben met een
stabiele vraag naar seniorenwoningen.
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Het zoekgedrag van senioren
Circa 18% van alle woningzoekenden die bij ons staan ingeschreven, is 65 jaar of ouder. Van deze groep
heeft maar liefst 60% een zoekprofiel aangemaakt. Hieruit blijkt dat 65-plussers de voorkeur geven aan een
appartement met lift, het liefst met twee slaapkamers, in de kern Dronten.
Wat opvalt is dat het zoekgedrag en de voorkeuren die senioren opgeven niet overeenkomen met waar
zij daadwerkelijk op reageren. Van alle 29.500 woningreacties die we in 2017 hebben ontvangen, is slechts
4% afkomstig van 65-plussers. Binnen deze groep reageert vooral de groep 65-74 jarigen. 75-plussers
reageren amper op een woning. Maar wat vooral opvalt is dat bijna de helft van alle reacties is geplaatst
op eengezinswoningen (46%), gevolgd door seniorenwoningen (25%) en appartementen met lift (16%).
65-plussers reageren het minst op begane grond appartementen en appartementen zonder lift.

Zoek- en reactiegedrag van 65-plussers

65-PLUSSERS GEVEN IN HUN ZOEKPROFIEL DE VOORKEUR AAN...
60%

van alle ingeschreven
65-plussers heeft een
zoekprofiel ingesteld

Appartement met lift
2 slaapkamers
Dronten

MAAR IN DE PRAKTIJK REAGEREN ZE OP ...
3,5%

van alle reacties op
woningen komen
van 65-74 jarigen

GEZINSWONING

46%

SENIORWONING

25%

APP. MET LIFT

16%

APP. BEGANE GR.

7%

APP. ZONDER LIFT

6%

Bron: Woningzoekendenbestand OFW

Een andere markante uitkomst betreft de verwachting dat ouderen het liefst in hun eigen dorp willen blijven.
Wanneer we de herkomst van 65-plussers echter vergelijken met de voorkeur die zij hebben opgegeven, dan
blijken zij niet altijd hun eigen dorp als voorkeurskern op te geven. Dit geldt vooral voor Swifterbant waar
45% (33 van de 73) aangeeft in het eigen
dorp te blijven. In de kern Dronten ligt dit
Herkomst en voorkeur dorp 65-plussers
aantal hoger, namelijk op 67% (238 van
de 353). Een mogelijke verklaring hiervoor
353
Herkomst
is het hogere voorzieningenniveau,
Voorkeur
waardoor de bewoners van andere
238
kernen eerder geneigd zijn hiernaartoe
te verhuizen. Dit kunnen we echter niet
met zekerheid concluderen, omdat niet
73
alle woningzoekenden een zoekprofiel
58
33
30
hebben aangemaakt. Daarnaast kunnen
woningzoekenden ook twee voorkeuren
Dronten
Swifterbant Biddinghuizen
opgeven.
Bron: Woningzoekendenbestand OFW
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‘De senior bestaat niet, maar we herkennen wel doelgroepprofielen
Als één ding blijkt uit voorgaande uitkomsten, dan is het dat ‘de senior’ niet bestaat. Om het gedrag van
senioren te voorspellen, is het niet langer genoeg om alleen naar leeftijd te kijken. Zoals het model op blz.
17 laat zien, wordt het woongedrag en de voorkeuren van ouderen bepaald door een bredere set van
randvoorwaarden. Zoals de mate waarin zij beperkingen in hun gezondheid ervaren en de aanwezigheid
van materiële en immateriële hulpbronnen. Op basis van dit model zijn we tot drie doelgroepprofielen
gekomen, waarmee we het woongedrag van senioren beter kunnen verklaren. We onderscheiden de
volgende drie categorieën:
1.

Preventieve verhuizers

2.

Preventieve inschrijvers

3.

Zittenblijvers

PREVENTIEVE
VERHUIZERS

Bewuste keus

PREVENTIEVE
INSCHRIJVERS

ZITTEN
BLIJVERS

Bewust

Beperkingen

Minder focus

Wordt kleiner

Stuurt aan...

Ondersteunt

Te groot

Zorg nodig

Al aangepast

70-75

Ik ga op tijd en
bewust verhuizen
naar...

Liever niet...

75-80

Ik schrijf me
preventief in, maar
verhuis uiteindelijk
naar...

Plotseling

Ik blijf in mijn
eengezinswoning

80-85

Ik moet plotseling
(vaak na overlijden
partner) verhuizen
naar...

= Gezondheid
Seniorenwoning
of appartement

Seniorenappartement

Woonzorgcomplex of
verzorgingshuis

= Netwerk
= Woning

Preventieve verhuizers
De eerste groep bestaat uit senioren die bewust bezig zijn met het ouder worden en de mogelijke beperkingen
die dat in de toekomst met zich mee brengt. Ze willen graag comfortabel wonen en merken dat hun woning
(en tuin) te groot wordt. Ze wonen vaak in buurten waar de sociale samenhang minder is geworden en
beschikken over weinig tot geen mantelzorgers waar zij op terug kunnen vallen. Deze senioren maken
een bewuste keuze om preventief te verhuizen naar een kwalitatief hoogwaardig seniorenappartement of
-woning, het liefst nabij het centrum. Ze verhuizen op tijd (meestal tussen de zeventig en vijfenzeventig jaar)
voordat ze met echte beperkingen te maken krijgen en blijven vervolgens in hun nieuwe woning wonen.
Preventieve inschrijvers
Preventieve inschrijvers zijn senioren die al enige beperkingen ondervinden bij hun dagelijkse activiteiten
in en rondom het huis. Zij zijn zich ervan bewust dat ze in de nabije toekomst wellicht moeten verhuizen
vanwege hun gezondheid. Daarom schrijven ze zich (op hogere leeftijd dan de preventieve verhuizer) in voor
een geschikt seniorenappartement, bij voorkeur nabij het centrum en/of voorzieningen. Intrinsiek blijven
ze liever wonen in hun eengezinswoning, maar vanwege gebrek aan belastbare mantelzorgers in de buurt
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maken ze toch deze keuze. Vaak speelt ook druk vanuit de kinderen hierbij een rol. Omdat deze groep
zich bewuster is van hun al aanwezige beperkingen, kiezen zij vaker voor nabijheid van zorg (bijvoorbeeld
de WoonArk in Dronten). De daadwerkelijke verhuizing vindt meestal pas later plaats, zo rond de tachtig,
wanneer de oude woning echt niet meer voldoet.
Ik blijf zitten waar ik zit
De laatste groep bestaat uit senioren die zich minder focussen op hun gezondheid, omdat zij zich nog goed
voelen of er simpelweg niet over willen nadenken. Ze zijn minder bezig met ouder worden en hechten
veel waarde aan hun bestaande woning, buurt en buren. Ze blijven daarom zo lang mogelijk zitten in hun
eengezinswoning. Eventuele beperkingen worden gecompenseerd door mantelzorgers in hun sociale
omgeving en aanpassingen aan de eigen woning. Wellicht schrijven deze senioren zich nog een keer
preventief in, maar ze zijn niet actief woningzoekend. Als ze uiteindelijk toch verhuizen, dan is dat vanwege
een verslechtering van hun gezondheid. Met als gevolg dat ze direct verhuizen naar een woonzorgcomplex
met verpleegfaciliteiten of een aanleunwoning. Meestal gebeurt dat rond hun vijfentachtigste. De verhuizing
is daarmee geen bewuste keuze, maar iets dat hen plotseling overkomt. Uit onderzoeken van het RIVM blijkt
dat het dan vaak alleen nog maar de vrouw is die verhuist omdat de man al is overleden (dit vanwege de
kortere levensverwachting van mannen en omdat bij relaties mannen traditioneel ouder zijn dan vrouwen).

Conclusie: doorstroming senioren komt niet vanzelf op gang
Met behulp van bovenstaand model brengen we het woongedrag van senioren terug naar drie
hoofdgroepen. Alhoewel het hier om een modelmatige benadering van de werkelijkheid gaat,
bieden deze categorieën een nader inzicht in het woon- en verhuisgedrag van senioren. Hieruit
blijkt dat lang niet iedere senior wil verhuizen, zelfs wanneer zij beperkingen in de gezondheid
ervaren en hun woning niet langer voldoet. Degenen die wel verhuizen doen dat pas als er een
passend alternatief beschikbaar is dat aan hun kritische eisen voldoet. De mits die eerder in het
woningmarktonderzoek van Companen werd aangegeven, wordt hiermee dubbel en dwars
bevestigd. Voor onze strategie is het dus belangrijk te realiseren dat de doorstroming van senioren
niet vanzelf op gang komt.

STUDENTEN
We staan in dit hoofdstuk ook kort stil bij een bijzondere groep jongeren binnen Dronten, namelijk de 2.100
studenten die een voltijd studie volgen aan de Aeres Hogeschool. Een groot deel hiervan is niet thuiswonend
en zoekt naar woonruimte op de campus. Ook particulieren spelen in op het huisvesten van studenten,
maar dit is niet zonder haken en ogen. Soms worden er kamers of huizen verhuurd, waarbij er sprake is
van overbewoning en overlast voor omwonenden. Het bieden van passende huisvesting voor studenten in
Dronten blijft daarom belangrijk, vooral omdat Aeres voor de komende jaren een verdere toename van haar
studenten verwacht.
Op dit moment is er sprake van een ruim woningaanbod voor studenten in Dronten. Zelf bieden we 379 kamers
aan voor studenten, waarvan 359 kamers op de campus (peildatum juni 2018). De resterende 21 kamers
betreffen huurwoningen in Dronten die ook voor studenten beschikbaar zijn. Buiten het woningaanbod van
OFW om zijn er nog eens 515 officieel vergunde studentenkamers in Dronten, die door particulieren worden
aangeboden. Er zijn in totaal dus 894 officiële studentenkamers. Dubbele bezetting en/of overbewoning in
de particuliere sector is in deze aantallen niet meegenomen. Volgens studentenvereniging USRA komt dit in
de praktijk echter veelvuldig voor.
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Het aanbod voor studenten is momenteel dusdanig dat er sprake is van (tijdelijke) leegstand op de campus
in het voorjaar. In juni 2018 stonden er 120 kamers leeg vanwege studenten die tijdig andere woonruimte
hebben gevonden in de particuliere hoek5. Dit herkennen we ook uit de verhuur van studentenwoningen
van OFW buiten de campus. Hiervoor geldt dat we veel moeite moeten doen om deze verhuurd te krijgen.
In onze ogen is er dan ook geen dringende kwantitatieve noodzaak voor nieuwbouw van studentenkamers.
Wél lijkt er een maatschappelijke kwalitatieve behoefte te zijn om de huidige studentenwoningen in de
wijken van Dronten te reduceren. De Gemeente Dronten heeft hier een belangrijke rol in. Het is voor OFW
niet mogelijk om op prijs te concurreren met het particuliere aanbod in Dronten. Willen we in Dronten
studenten verplaatsen naar de campus, dan moeten we hiervoor een gezamenlijk plan maken.

5

Tot 2018 werden campuswoningen uitsluitend verhuurd aan eerstejaarsstudenten in de vorm van een jaarcontract. Bij een jaarcontract
kunnen studenten te allen tijde de huur weer opzeggen, bijvoorbeeld omdat zij particuliere woonruimte hebben gevonden of vanwege
het tussentijds beëindigen van hun studie. Hierdoor hebben we gedurende het studiejaar te maken met een relatief hoge mate van
leegstand. We hebben daarom besloten om een deel van onze kamers op de campus voortaan te verhuren voor langere tijd. In totaal
bieden we 102 studenten een campuscontract voor 4 jaar aan. Hiermee verbeteren we direct ook de leefbaarheid van de campus.
De ervaring elders leert immers dat menging van studenten van alle studiejaren beter werkt dan het huisvesten van alleen maar
eerstejaarsstudenten.

ONZE DOELGROEP ONDER DAK

23

STRATEGIE
2.6 STRATEGIE: ONZE DOELGROEP ONDER DAK
Vanuit onze visie willen we de huishoudens binnen onze doelgroep passende, betaalbare woonruimte
bieden in de gemeente Dronten, waarbij de wachttijden om in aanmerking te komen voor een woning
acceptabel zijn. Voor actief woningzoekenden hebben we passend aanbod binnen twee jaar.

Omvang doelgroep stabiel, maar samenstelling verandert
Uit onze analyse van de woningmarkt blijkt dat de omvang van de sociale doelgroep stabiel blijft, maar dat
deze qua samenstelling verandert. We zien een toename van kleine huishoudens in de vorm van senioren,
starters en kwetsbaren, terwijl het aandeel gezinnen met kinderen op termijn afneemt. Dit leidt ertoe dat
ons woningaanbod, dat vooral uit eengezinswoningen bestaat, op termijn niet volledig meer aansluit op de
behoefte. We hebben te weinig passende woningen voor kleinere huishoudens.

Kwalitatief inspelen op veranderende vraag
We staan daarmee voor de opgave om ons woningaanbod kwalitatief aan te passen op de veranderende
marktvraag. We brengen geleidelijk meer diversiteit in ons woningbezit aan door passende woningen toe
te voegen voor ouderen, jongeren en kwetsbare huurders; woningen die wat compacter zijn, betaalbaar,
minder tuinonderhoud met zich meebrengen en eventueel ruimte bieden voor het leveren van ongeplande
zorg. Tegelijkertijd brengen we het aandeel eengezinswoningen in onze woningvoorraad terug.
Bij het aanpassen van onze woningvoorraad hanteren we de berekeningen van Companen. We gaan uit
van een tekort van 350-400 appartementen en 150-200 seniorenwoningen en een overschot van 400-450
eengezinswoningen in 2030. In deze aantallen houden we vooralsnog geen rekening met extra woningaanbod
voor studenten. Hierover beslissen we als er duidelijkheid is over de maatschappelijke wens om het aantal
studentenwoningen in de wijken van Dronten te reduceren en studenten te verplaatsen naar de campus.

Rollend aanpassen
We passen ons woningaanbod rollend aan. Dit betekent dat we in de periode 2018-2030 zo’n 35
eengezinswoningen per jaar proberen te verkopen. Tegelijkertijd zijn we van plan zo’n 40 woningen per
jaar bij te bouwen in de vorm van appartementen en seniorenwoningen. Beide ontwikkelingen staan
niet op zichzelf, maar zijn onderling met elkaar verbonden. Het aandeel eengezinswoningen kunnen we
immers pas afbouwen als senioren daadwerkelijk doorstromen naar de (nieuwe) appartementen en/of
seniorenwoningen. De strategie moet met andere woorden gaan rollen, waarbij beide pijlen uit het model
elkaar voortstuwen. Als een van beiden hapert, komt de beweging niet volledig op gang. Daarom kiezen we
bewust voor een geleidelijke, rollende aanpassing van ons bezit en niet voor een grootschalige transformatie.
Het toevoegen van nieuw, andersoortig woningaanbod zal ook de doorstroming van bestaande woningen
stimuleren, waardoor woningzoekenden sneller in aanmerking komen voor een woning die bij hen past. Op
deze manier blijven we voldoen aan onze norm om actief woningzoekenden binnen twee jaar van passend
aanbod te voorzien. Daarnaast blijven we aandacht houden voor urgente gevallen, zoals statushouders en
zorgcliënten. Zij kunnen een beroep doen op onze speciale regeling, waarbij we een deel van onze vrijkomende
woningen reserveren voor mensen met een urgente woningvraag.
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VISIE & STRATEGIE: ONZE DOELGROEP ONDER DAK
2018

ROLLEND
AANPASSEN

400-450

VERKOOP

35 WONINGEN
PER JAAR

INSPELEN OP
VERANDERENDE
VRAAG

2030
EENGEZINSWONINGEN

APPARTEMENTEN

NIEUWBOUW

40 WONINGEN
PER JAAR

SENIORENWONINGEN

400-450

350-400

150-200

KWALITATIEF INSPELEN OP VRAAG

550-600

STRATEGIE ‘MOET GAAN ROLLEN’
VERKOOP/NIEUWBOUW, TENZIJ...

Verkoop/nieuwbouw, tenzij…
Het aanpassen van ons woningaanbod kunnen we op verschillende manieren realiseren. Bijvoorbeeld door
nieuwbouw, sloop of het transformeren van bestaande woningen. Wij kiezen voor een combinatie van
nieuwbouw en verkoop:
•

Nieuwbouw biedt ons de mogelijkheid om een kwalitatief goed en passend product neer te zetten voor
de kritische consumenten binnen onze doelgroep. We hebben immers gezien dat senioren niet zomaar
een woning accepteren in Dronten. Zij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de woning, maar ook aan
de wijk waarin deze zich bevindt. Met nieuwbouw kunnen we op beide aspecten goed inspelen, vooral
omdat er vooralsnog voldoende bouwlocaties binnen Dronten voorhanden zijn.

•

Nieuwbouw past binnen onze duurzaamheidsprincipes, omdat er op deze manier geen grondstoffen
verloren gaan, zoals wel het geval is bij sloop.

•

Met de verkoop van (bestaande) eengezinswoningen bouwen we een financiële buffer op voor het
financieren van onze nieuwbouwopgave (en daarmee ‘verjonging’ van ons aanbod). Ook spelen we zo
in op de behoefte van huishoudens met een middeninkomen die heel graag een woning willen kopen
in Dronten.

•

Door woningen te verkopen, dragen we bij aan gemengde wijken die bestaan uit een mix van huurders
en kopers.

Ondanks onze voorkeur voor verkoop/nieuwbouw zijn er ook gevallen waarin we sloop/nieuwbouw
overwegen. Bijvoorbeeld als een bestaande locatie zich beter leent voor een andere bestemming en/of de
kwaliteit van het bestaande bezit hier aanleiding toe geeft. Voor de komende periode voorzien we echter
geen concrete maatregelen op dit vlak.
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2.7 RANDVOORWAARDEN & MAATREGELEN
De uitrol van onze vastgoedstrategie vindt plaats in een dynamische woningmarkt. Er zijn verschillende factoren
die direct of indirect van invloed zijn op onze strategie. In totaal herkennen we zes belangrijke randvoorwaarden,
die we tijdens het uitrollen van onze strategie nauwlettend monitoren, zodat we tijdig kunnen bijsturen als de
veranderende omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Randvoorwaarde 1: economische groei
De economie is een van de belangrijkste voorspellers voor de omvang van onze doelgroep. Voor de komende
periode gaan we uit van een aanhoudende economische groei en daarmee een afname van de sociale
doelgroep. Als het economische klimaat plotseling omklapt, heeft dit een directe impact op de vraag naar sociale
huurwoningen. We houden de economische prognoses daarom nauwlettend in de gaten. Dat onze doelgroep
in omvang daalt, zegt overigens niets over de financiële situatie van de huishoudens die wij bedienen. De
aantrekkende economie zorgt vooral voor meer kansen voor bepaalde delen van de beroepsbevolking, maar
heeft vooralsnog weinig positief effect op de financiële situatie van bijvoorbeeld ouderen met pensioen of
werklozen met een uitkering. Deze inkomsten ontwikkelen namelijk niet navenant mee met de stijgende lonen
en/of arbeidskansen waar anderen wel van profiteren. De betaalbaarheid van onze woningen blijft daarom
van groot belang (zie hiervoor ook deel 2 van het SBVN: duurzaam goed wonen).

Randvoorwaarde 2: aanzuigende werking + vraag statushouders
Dronten heeft te maken met een licht positief migratiesaldo dat steeds verder afneemt. Dit komt volgens
het woningmarktonderzoek omdat het aantal vestigers, dat van buiten Dronten afkomstig is, de laatste jaren
achterblijft. Mede hierdoor is er sprake van een beperkte druk op de Drontense woningmarkt. Het is echter
mogelijk dat de vraag vanuit omliggende regio’s plotseling toeneemt. Dronten bevindt zich wat dit betreft
tussen twee groeiende woningmarktgebieden aan de westkant (Amsterdam, Almere en Lelystad) en aan de
oostkant (Zwolle en Kampen). Met haar centrale ligging, relatief korte wachttijden en ruime woningen vormt
Dronten voor deze gebieden een aantrekkelijk alternatief. Wanneer de druk op de woningmarkt in deze
steden verder toeneemt, leidt dat al snel tot een sterkere verhuisstroom richting ons werkgebied. Binnen de
koopsector is dit wellicht een gewenste ontwikkeling, maar zelf willen we voorkomen dat onze huurwoningen
een (te sterke) aanzuigende werking hebben op woningzoekenden van buitenaf. Wij richten ons immers
primair op mensen die bewust een woning zoeken in Dronten, bijvoorbeeld omdat zij hier vandaan komen,
familie of werk hebben of zich op een andere manier verbonden voelen met de gemeente. Daarom monitoren
we de wachttijden van omliggende corporaties. Tevens brengen we de wachttijden van onze eigen woningen
bewust niet verder terug dan twee jaar. Een andere factor die voor druk kan zorgen op de woningmarkt is een
plotselinge toename van het aantal statushouders. Momenteel is er sprake van een stabiele vraag, waarbij we
voldoende woningaanbod overhouden om regulier woningzoekenden binnen twee jaar tijd te huisvesten. De
omvang van het aantal statushouders is echter sterk afhankelijk van eventuele onrust in het buitenland.

1

2

3

ECONOMISCHE GROEI

AANZUIGENDE WERKING + STATUSHOUDERS

TOEWIJZINGSREGELS

2017 - 3,1%
2018 - 2,8%
2019 - 2,1%
houdt de ECONOMISCHE
GROEI aan m.b.t. de omvang
van onze doelgroep?
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hoe ontwikkelen de WACHTTIJDEN
van omliggende corporaties in de regio
... en de vraag vanuit STATUSHOUDERS?
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verwachten we een
VERSOEPELING van de
toewijzingsregels?

Randvoorwaarde 3: toewijzingsregels
De woningwet bakent onze doelgroep scherper af, met als gevolg dat wij een beperkter aantal huishoudens
mogen bedienen dan voorheen. Voorlopig staat de woningwet vast, maar het is mogelijk dat de toewijzingsregels
versoepeld worden als de politiek daar aanleiding toe ziet. Een dergelijke bijstelling heeft meestal te maken met
specifieke doelgroepen die in de praktijk onvoldoende aan bod komen op de woningmarkt. Zodra de politiek kiest
voor het versoepelen van de toewijzingsregels heeft dit directe gevolgen voor de omvang van onze doelgroep.

Randvoorwaarde 4: verkoopvijver
Het is onze ambitie om zo’n 35 woningen per jaar te verkopen. Op deze manier bouwen we het aandeel
eengezinswoningen binnen onze woningvoorraad af. Tegelijkertijd bedienen we huishoudens met een
middeninkomen die graag een woning willen kopen in Dronten. De verkoop van onze woningen vindt momenteel
plaats onder gunstige marktomstandigheden; er is sprake van een sterke vraag naar koopwoningen, vooral
vanuit het middensegment. Wel is het belangrijk dat ons verkoopaanbod voldoende groot blijft. We hebben
momenteel circa 476 woningen aangewezen voor verkoop (peildatum eind 2018). Zij vormen tezamen onze
‘verkoopvijver’. Op basis van historische mutatiecijfers verwachten we dat er ongeveer 38 woningen per jaar
vrijkomen uit deze vijver. Dat is in principe genoeg om te kunnen voldoen aan onze verkoopambities. Als blijkt
dat deze woningen onvoldoende of niet snel genoeg vrijkomen, dienen we onze verkoopvijver te vergroten.
Bij het verkopen van woningen hanteren we het principe dat ‘OFW altijd nette woningen achterlaat’. Als een
woning bij mutatie er niet helemaal netjes meer bijstaat, dan knappen we deze op voordat ze verkocht worden.

Randvoorwaarde 5: doorstroming
Een van de belangrijkste randvoorwaarden betreft de doorstroming van senioren die nu nog in een
eengezinswoning wonen. Uit ons doelgroepprofiel blijkt dat deze doorstroming niet zomaar op gang komt. Er
zijn senioren – de zogeheten ‘zittenblijvers‘ – die zolang mogelijk in hun eengezinswoning blijven wonen, zelfs
als er sprake is van beperkingen in de gezondheid en/of mobiliteit. Degenen die wel verhuizen – de preventieve
verhuizers en inschrijvers – doen dat pas als er een passend alternatief beschikbaar is op de markt dat aan
hun kritische eisen voldoet. We kijken daarom proactief waar en hoe we doorstroming op een positieve
manier kunnen stimuleren. Zittenblijvers ondersteunen we middels de campagne ‘Lang zult u wonen’. Dit is
een initiatief van de gemeente Dronten dat bewoners informeert over de mogelijkheden om verbeteringen
aan hun huis aan te brengen die het woongenot en de veiligheid verhogen. Bewoners kunnen hierbij een
beroep doen op onze vaklieden voor het aanbrengen van deze aanpassingen. De preventieve verhuizers en
inschrijvers bieden we een wenkend perspectief in de vorm van aantrekkelijke nieuwe woonproducten. We
denken hierbij aan betaalbare appartementen en seniorenwoningen die hoogwaardig zijn afgewerkt, weinig
(tuin)onderhoud behoeven en nabij (zorg)voorzieningen gelegen zijn, het liefst in het centrum van Dronten.
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is onze verkoopvijver
VOLDOENDE GROOT?

zijn senioren bereid
TE VERHUIZEN?
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kunnen we onze plannen
daadwerkelijk REALISEREN?
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Randvoorwaarde 6: bouwcapaciteit
In het kunnen realiseren van onze bouwplannen is het van groot belang te kijken naar de huidige
ontwikkelingen in de bouwsector. Na jaren van crisis zit de bouwsector momenteel weer stevig in de
lift. De economische groei stuwt zowel de vraag naar woning- en kantoorbouw als infraproductie. De
bouwproductie in Nederland laat al vijf jaar op rij een stijging zien en ook in 2019 zet deze groei zich door.
Inmiddels evenaart de bouwproductie weer de top van 2008. De bouwsector heeft moeite om de vraag van
de markt bij te benen. Dit heeft vooral te maken met de enorme uitstroom van bouwwerknemers ten tijde
van de crisis, waardoor er meer dan 75.000 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Nu de situatie drastisch is
omgeslagen, worstelt de branche met het vinden van voldoende geschikte mensen. Het EIB voorspelt dat er
20.000 extra arbeidsplaatsen nodig zijn in de periode 2018-2022 om aan de vraag van de markt te voldoen.
Dat is bovenop de natuurlijke vervanging van nog eens 35.000 arbeidsplaatsen in dezelfde periode. Totaal
zijn er dus 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de bouw.
Bouwproductie

BOUWPRODUCTIE
EVENAART DE
TOP VAN 2008

2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

75.000 ARBEIDSPLAATSEN VERLIES
TIJDENS CRISIS

Bron: Bouwproductie evenaart top van 2008 - ING bank 2018

Deze schaarste blijft uiteraard niet zonder consequenties. Volgens het EIB loopt de gemiddelde
orderportefeuille voor bouwbedrijven die zich met woningbouw bezighouden op tot 11,2 maanden.
Praktisch betekent dit, dat na ondertekening van de aannemingsovereenkomst, pas na 11 maanden kan
worden gestart met realisatie. Dit fenomeen heeft uiteraard sterke invloed op onze projectenplanning. De
komende jaren moeten we rekening houden met het later starten van projecten vanwege het gebrek aan
productiecapaciteit. De schaarste vertaalt zich ook in een sterke stijging van de bouwkosten. De prijzen van
bouwmaterialen stijgen, maar vooral arbeid wordt duurder. Uit onze eigen aanbestedingen merken we hier
de eerste signalen van; aannemers die vanwege de schaarste in bouwcapaciteit hogere prijzen vragen.

Prijzen bouwmateriaal

KOSTEN BLIJVEN
STIJGEN IN 2018
EN VERDER

2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bron: Bouwproductie evenaart top van 2008 - ING bank 2018

28

ONZE DOELGROEP ONDER DAK

2.8 ONZE STRATEGIE IN ÉÉN OVERZICHT
Onderstaand schema geeft onze strategie weer in één overzicht.

ECONOMISCHE GROEI

VERKOOPVIJVER
OFW LAAT NETTE
WONINGEN ACHTER
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400-450

AANZUIGENDE WERKING
+ URGENTEN

VERKOOP

INSPELEN OP
VERANDERENDE
VRAAG

DOORSTROMING
NIEUWBOUW
MITS

550-600

BOUWCAPACITEIT

TOEWIJZINGSREGELS
ROLLEND
AANPASSEN

Locaties

Projectenplanning
We hebben onze strategie vertaald in een voorlopige
projectenplanning. Als we de verschillende projecten
BEWEGEND DOEL
bij elkaar optellen, dan richten we ons in de
+200
+100
periode 2018-2030 op het bijbouwen van zo’n 100
startersappartementen, 110 (levensloop)woningen en 200
+110
seniorenappartementen. Hiermee komen we tegemoet
aan de veranderende samenstelling van onze doelgroep
Starters(Levensloop)
(Senioren)
appartementen
woningen
appartementen
en zorgen we ervoor dat we meer passend aanbod
hebben voor kleinere huishoudens. Ondanks de trend
van huishoudensverdunning blijven we aandacht houden voor het aanbieden van woningen die geschikt
zijn voor (éénouder)gezinnen, vooral in kinderrijke wijken. Hiermee dragen we bij aan gemengde wijken en
bieden we gescheiden ouders de kans om hun kinderen in dezelfde wijk op te voeden. We blijven daarom de
doorstroming binnen ons bestaande eengezinswoningen stimuleren, maar ook de 110 geplande (levensloop)
woningen kunnen we inzetten voor het huisvesten van (zowel ouderen als) gezinnen.

Bewegend doel
Een belangrijk principe bij het realiseren van onze projectenplanning is dat we op een bewegend doel
schieten. De benoemde aantallen vormen weliswaar ons vertrekpunt, maar zijn niet in beton gegoten. Daar is
de woningmarkt momenteel te dynamisch voor. We vinden het vooral belangrijk dat we vanuit de bedoeling
van onze strategie blijven kijken wat er nodig is om onze doelgroep onder dak te houden. We leggen ons
daarom niet op voorhand vast op het precieze aantal woningen dat we gaan bijbouwen en verkopen, maar
houden ruimte in onze projectenplanning om mee te bewegen als ons doel verschuift. We doen dit in nauw
overleg met onze belanghouders, zoals de gemeente Dronten en onze Huurders Belangen Vereniging.
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We streven naar duurzame, kwalitatief goede woningen, waarin onze bewoners prettig kunnen wonen en
zich thuis voelen. Woningen die technisch in orde zijn, goed onderhouden en veilig, gezond en comfortabel
zijn om in te wonen. De kwaliteit van onze woningen zien we altijd in relatie tot betaalbaarheid: welke
woonlasten brengen onze woningen met zich mee en passen deze bij het inkomensniveau van onze
doelgroep? We zoeken hierbij naar de juiste prijs-kwaliteitverhouding, zodat onze woningen er goed bij
staan, maar wel betaalbaar blijven. In het verlengde hiervan doen we er alles aan om onze woningen zo
duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat ze lang meegaan, duurzaam gerealiseerd zijn en zo min
mogelijk energie verbruiken. Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan de betaalbaarheid van onze
woningen en aan het milieu.

3.1 INTEGRALE AANPAK
Als we bovenstaande visie samenvatten, dan bestaat duurzaam goed wonen voor ons uit kwaliteit,
duurzaamheid en betaalbaarheid. Deze drie aspecten vormen samen de basis van onze strategie en
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verduurzamen leidt immers tot een hogere kwaliteit van ons
woningbezit. Andersom zorgen veel kwaliteitsingrepen, zoals isolatie, voor een beter energiegebruik
in de woning. En tot slot staan kwaliteit en
duurzaamheid in direct verband met de
betaalbaarheid van onze woningen. We hanteren
daarom een integrale vastgoedaanpak, waarbij
we onze ambities op het vlak van kwaliteit,
BETAALBAAR
duurzaamheid en betaalbaarheid:
•

•

altijd in samenhang tot elkaar bekijken. Dit
werkt onderling versterkend en leidt tot
een effectievere en efficiëntere inzet van
middelen dan wanneer we ieder aspect los
benaderen.
zoveel mogelijk integraal en in één keer
goed uitvoeren. Dat doen we op natuurlijke
momenten in de vastgoedcyclus van onze
woningen, bijvoorbeeld tijdens de bouw en
groot onderhoudmomenten.

DUURZAAM
GOED WONEN
KWALITATIEF
GOED

DUURZAAM

INTEGRAAL

Onze integrale aanpak in de praktijk
Onze integrale aanpak ziet er in de praktijk als volgt uit. Bij nieuwbouw gaan we uit van een gemiddelde
levensduur van 40 à 50 jaar. Gedurende deze periode houden we het aantal investeringsmomenten zo
laag mogelijk. In plaats van tussentijds halve maatregelen te nemen, sparen we het groot onderhoud op en
voeren deze zoveel mogelijk tegelijk uit aan het einde van de exploitatieduur, waarbij we de hele woning in
één keer goed moderniseren.
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Tijdens deze modernisering kijken we integraal naar alle facetten die van invloed zijn op de kwaliteit,
duurzaamheid en betaalbaarheid van de woningen, waaronder:
•

de technische (onderhoud)staat en energetische prestaties van de woning;

•

de indeling van de woning (plattegrond);

•

de gezondheid en veiligheid;

•

de uitstraling van de woning;

•

de woonlasten;

•

de aantrekkelijkheid van de wijk.

Door met onze vastgoed- en onderhoudstrategie op dat ene integrale moment te sturen, waarin we onze
woningen in één keer weer klaar maken voor de toekomst, zijn we in staat om aanzienlijk te besparen op
onze reguliere onderhoudskosten (deze liggen ver onder het gemiddelde van de sector). Daarnaast zorgt
onze integrale aanpak voor minder overlast voor bewoners, omdat we minder vaak in de woning aanwezig
zijn om (groot) onderhoud uit te voeren. Omdat de woning in één keer op alle fronten wordt aangepakt en
verbeterd, is het resultaat voor bewoners heel zichtbaar. We horen dan ook vaak terug hoe trots bewoners
zijn op hun eigen woning na zo’n ingreep. Het is daarmee een win-win situatie voor huurders en voor OFW.

We rollen verder…
Bovenstaande aanpak passen we inmiddels alweer 15 jaar toe. Het is een aanpak waarmee we heel
vertrouwd zijn en die zich keer op keer in de praktijk heeft bewezen. Vooral het lange termijn denken, waarbij
we over langere periode een consistent beleid voeren en ‘rollend’ op onze doelen afgaan, past bij ons als
duurzame organisatie. In plaats van continu het roer om te gooien of telkens halve maatregelen te nemen,
richten we ons liever op een punt ver aan de horizon en werken daar geleidelijk en stapsgewijs naartoe. Dat
is misschien minder spannend, maar het maakt ons heel betrouwbaar en consistent. En dat is precies wat
we als duurzame organisatie nastreven.
We rollen daarom ook met dit plan verder: door ons te blijven focussen op de lange termijn en integraal
te sturen op de kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van ons woningbezit. We lichten hieronder per
onderdeel toe hoe we dat doen.

DUURZAAM GOED WONEN
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3.2 KWALITEIT
Duurzaam goed wonen begint met een kwalitatief goede woning, want dit vormt voor huurders de basis om
prettig te kunnen wonen. De kwaliteit van onze woningen zien we op drie niveaus:

1. BASISKWALITEIT: OP ORDE
Klanten mogen erop vertrouwen dat de basiskwaliteit van onze woningen in orde is. Hiermee bedoelen we
dat onze woningen aan de technische kwaliteitseisen voldoen, een veilig en gezond woonklimaat bieden
en energetisch in orde zijn. Gedurende verschillende onderhoudsmomenten controleren we daarom de
basiskwaliteit van onze woningen en treffen waar nodig maatregelen om deze op peil te houden.

2. WOONBELEVING: JE THUIS VOELEN
Daarnaast vinden we het belangrijk dat huurders zich thuis voelen in hun woning. Dit gaat verder dan de
technische kwaliteit. In dit geval gaat het om de totale woonbeleving van de klant: staat de woning er mooi bij,
biedt deze voldoende comfort, is er ruimte voor eigen invulling en aankleding? Allemaal aspecten die ervoor
zorgen dat bewoners trots zijn op hun woning en het gevoel hebben van eigenaarschap. We ondersteunen
dit gevoel door keuzemogelijkheden te bieden en zelf aangebrachte voorzieningen toe te staan, zolang deze
geen afbreuk doen aan de waarde van de woning en de veiligheid niet in gevaar brengen. Daarnaast nemen
we maatregelen die het wooncomfort en de uitstraling van de woning verbeteren. Veel kwaliteitseisen staan
verwoord in richtlijnen en keurmerken. Terwijl dit handige hulpmiddelen zijn om de kwaliteit van een woning
te waarborgen, betekent dit niet automatisch dat we daarmee een prettige woonomgeving voor onze
huurders creëren. Daarom nemen we bij het nadenken over woonbeleving liever de klant als uitgangspunt.

3. BUITENRUIMTE: OOK ONDERDEEL KWALITEITSBELEVING
De buitenruimte van de woning maakt ook onderdeel uit van de kwaliteitsbeleving van bewoners. Denk
hierbij aan de voor- en achtertuin, schuttingen, achterpaden en buitenverlichting. Deze aspecten bepalen
voor een belangrijk deel het aangezicht van de woning in de wijk en zijn daarmee niet alleen van belang voor
de bewoner zelf, maar ook voor omwonenden. Het onderhoud van de buitenruimte vraagt in toenemende
mate onze aandacht, omdat er een groeiende groep bewoners is die dit niet zelfstandig kan of wil doen.
We proberen hierop te sturen door actief het gesprek aan te gaan: waar lopen bewoners tegenaan in het
onderhouden van hun buitenruimte en hoe kunnen we ze hierin alsnog stimuleren of ondersteunen? Tevens
hebben we aandacht voor de overgang van onze woningen naar het openbaar gebied. We denken daarom
samen met de gemeente mee over het verder verbeteren van de fysieke en sociale kwaliteit en inrichting
van de wijken waarin wij actief zijn.
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3.3 DUURZAAMHEID
Als we kijken naar onze ambities op het gebied van verduurzaming, dan zijn we goed op weg. Dit is het gevolg
van een jarenlang consistent beleid, waarbij we onszelf continu hebben uitgedaagd om te voldoen aan de
verschillende convenanten waaraan wij ons verbonden hebben. In 2008 hebben Aedes, de Woonbond en
de ministeries van VROM en WWI het Convenant Energie-besparing Corporatiesector ondertekend. Hierin
worden corporaties uitgedaagd om in de periode 2008-2020 een energiebesparing van 33% in de bestaande
voorraad te realiseren en toe te werken naar een gemiddelde Energie Index van ten minste 1,25 (gemiddeld
energielabel B). We zijn er trots op dat onze woningen bijna over een gemiddeld A-label beschikken en we
ook voldoen aan de andere voorwaarden uit dit convenant, ruim voor de gestelde deadline van 2020.
0,0%
1,5%
6,4%
Verdeling energielabels woningbezit OFW, 2017
6,4%

1,5%

0,0%

20,4%

A (+/++) label
20,4%

label
A (+/++)Blabel

53,7%

53,7%

B label
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C label

D label

D label
E label

E label

F/G
F / G label

17,9%

label

17,9%

Bron: Woningbestand OFW (peildatum 31-12-2017)

Energieneutraal in 2050
Duurzaamheid blijft onverminderd hoog op de agenda staan; bij ons, maar ook landelijk. We hebben
inmiddels de ambities uit het Rijksbeleid overgenomen in ons beleid. Dit Rijksbeleid streeft ernaar dat alle
burgers in 2050 in een energieneutraal huis wonen (per saldo geen CO2-uitstoot). Dit betekent voor ons dat
we de energievraag van onze woningen straks volledig kunnen compenseren met zelf opgewekte duurzame
energie. Er zijn vier redenen waarom wij energieneutraliteit nastreven:
1.

Woonlasten: minder energieverbruik beperkt de woonlasten voor onze bewoners.

2.

Milieu: door minder fossiele brandstof te gebruiken, wordt het milieu minder belast.

3.

Comfort en gezondheid: energiezuinige woningen zijn over het algemeen comfortabel en gezond om
in te wonen.

4.

Toekomstwaarde: energiezuinige woningen zijn langer exploitabel en vertegenwoordigen een hogere
waarde.

We zetten ons daarom tot 2050 in om onze woningvoorraad
volledig energieneutraal te maken. Dat doen zowel met behulp
van nieuwbouw als door het verduurzamen van bestaande
woningen. Energieneutraal betekent overigens niet dat iedere
individuele woning zijn eigen energievraag volledig moet kunnen
compenseren met zelf opgewekte duurzame energie. Het gaat hier
om een gemiddelde, waarbij woningen met een hoger energielabel
de energievraag van woningen met een lager label mogen
compenseren. Dit betekent in de praktijk dat onze woningen straks
over minimaal energielabel D of beter beschikken.
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Beperk de energievraag, bijvoorbeeld door woningen te isoleren en
door energiebewust woongedrag van bewoners te bevorderen;

2.

Gebruik duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld door wind- en
zonne-energie te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen;

3.

Gebruik eindige energiebronnen efficiënt, bijvoorbeeld
door energiezuinige installaties te gebruiken.
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Trias Energetica
Bij het verduurzamen van onze woningen maken we gebruik van de Trias Energetica.
Deze strategie kijkt integraal naar alle aspecten die van invloed zijn op duurzaam
energiegebruik en stimuleert ons maatregelen te nemen op drie vlakken:

2
3

Gebruik
bronnen efficiënt

Gasloos wonen
Een andere ambitie waarop de overheid inzet, is het gasloos6 maken van wijken. Dit streven is het resultaat
van verschillende energie- en klimaatakkoorden met als achterliggende gedachte het terugbrengen van fossiel
brandstoffengebruik en het reduceren van CO2-uitstoot. Ook het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen
speelt hierbij een rol. Gemeenten hebben tot 2050 de tijd om hun wijken gasvrij te maken, waarbij zowel
nieuwbouw- als bestaande woningen geleidelijk van het gasnetwerk losgekoppeld worden. Dit betekent voor
bewoners dat zij in de toekomst alleen nog maar met duurzame, gasloze installaties in hun woning mogen
koken en stoken. Terwijl het streven achter gasloos wonen duidelijk is, klinken er ook kritische geluiden in de
markt over de haalbaarheid en effectiviteit van deze ingrijpende maatregel. Desondanks dienen corporaties
zich alvast klaar te maken voor het gasloos maken van hun woningen. Het gaat hier om een enorme opgave,
die vergaande investeringen met zich meebrengt en mogelijke overlast voor onze bewoners. Voor het gasloos
maken van wijken dienen allerlei partijen samen te komen: gemeenten, energieleveranciers, corporaties,
huurders en huiseigenaren. Om het geheel in goede banen te leiden, ligt de regie bij de gemeente die samen
met alle betrokken partijen een aanpak per wijk uitstippelt om deze gasvrij te maken. Per 2021 moet iedere
gemeente per wijk een dergelijk wijkenergieplan hebben opgesteld.

Verduurzamingstechnieken die echt werken
Voor het energieneutraal en gasloos maken van onze bestaande en nieuwbouwwoningen zijn we sterk
afhankelijk van verduurzamingstechnieken die op de markt beschikbaar zijn. Ons principe hierbij is dat we
alleen verduurzamingstechnieken gebruiken die echt werken. Dit klinkt misschien logisch, maar dat is het
niet. Er zijn in de markt veel energiebesparende oplossingen die mooi staan op papier, maar voorbijgaan aan
het feit dat er in onze woningen huurders wonen. Een energiebesparing is ons weinig waard als bewoners
hierdoor bijvoorbeeld niet zelf de temperatuur kunnen bedienen of last ondervinden van luidruchtige
ventilatiesystemen. Vaak wordt de potentiële besparing ook te rooskleurig voorgesteld. Wij vinden het vooral
belangrijk wat energiemaatregelen opleveren in de praktijk. Wat is de werkelijke besparingswinst en houden de
maatregelen voldoende rekening met het woongenot van de bewoner in termen van gebruiksvriendelijkheid,
zelfbeschikking, wooncomfort en gezondheid?
Ook staren we ons niet blind op het realiseren van de doelen die de overheid stelt. Gasloos is geen doel op zich,
maar een middel om CO2-uitstoot te verminderen. Als het gasloos maken van onze woningen per saldo leidt
tot een hogere CO2-uitstoot, dan gaan we voorbij aan de bedoeling van onze visie. We kijken daarom kritisch
wat iedere maatregel onderaan de streep betekent voor de belasting van het milieu en de energielasten van
bewoners. Op basis van dit principe kiezen we voor een aantal technieken die hun waarde inmiddels in de
praktijk hebben bewezen. De technologie blijft zich echter in rap tempo ontwikkelen en we hopen dan ook
dat het aantal bewezen oplossingen de komende jaren verder toeneemt. We lichten hieronder kort toe welke
verduurzamingstechnieken wij op onze woningen toepassen en waarom:
6

Er zijn verschillende soorten gas die als energiebron kunnen dienen, waaronder aardgas, biogas en waterstofgas. Met gasloos
bedoelen we dat er geen gebruik wordt gemaakt van aardgas als energiebron. Ten behoeve van de leesbaarheid gebruiken we echter
telkens de term ‘gasloos’ in plaats van ‘aardgasloos’.
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Zonnepanelen
Daken met zonnepanelen (ook wel PV panelen genoemd) zijn inmiddels een vertrouwd gezicht in Nederland.
Volgens het CBS worden er ieder jaar meer zonnepanelen bijgeplaatst. Dit is niet verwonderlijk. Het gaat hier
om een relatief beperkte investering die zich snel terugverdient in de vorm van duurzaam opgewekte stroom.
Zonnepanelen zetten hiertoe (zon)licht om in stroom. Omdat de zonnepanelen worden aangesloten op de
meterkast van de woning, kunnen bewoners direct gebruikmaken van de opgewekte stroom. Ongebruikte
stroom wordt via het elektriciteitsnet teruggeleverd aan de energieleverancier, waarvoor bewoners een kleine
vergoeding krijgen. Dit heet ook wel salderen. In Nederland verschilt het aantal zonuren in de zomer sterk
met de winter. De opbrengst verschilt dan ook per maand. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen ligt de
verwachte opbrengst tussen de 1.400 en 2.400 kWh per jaar. Hiermee kunnen huishoudens flink besparen op
hun energierekening7 en dringen we tevens het gebruik van fossiele brandstoffen terug.
Hybride warmtepomp
Bij deze verduurzamingsingreep installeren we een hybride warmtepomp naast de bestaande cv-ketel. De
hybride warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht of ventilatielucht van de woning, die door middel van
een compressor wordt omgezet in zogeheten lage warmte. De temperatuur van lage warmte is maximaal 55
graden. Dit is voldoende om een woning te verwarmen in de tussenseizoenen. De gasgestookte cv-ketel blijven
we gebruiken voor het verwarmen van tap- en douchewater en het verwarmen van de woning in de koude
seizoenen. Hier is de warmtepomp immers niet krachtig genoeg voor om dit efficiënt te doen. De warmtepomp
gebruikt elektra. Dit kan eventueel gecompenseerd worden door het aanbrengen van zonnepanelen.
Met een hybride warmtepomp besparen bewoners flink op hun gasgebruik. Het verwachte rendement is het
hoogst als de warmtepomp bij het verwarmen van de woning niet ondersteund hoeft te worden door de
cv-ketel. Dit is bij een buitentemperatuur tussen de 6 en 16 graden. Wanneer de buitentemperatuur onder de
6 graden komt, wordt de woning verwarmd door de cv-ketel.
Elektrisch koken
We bieden bewoners de mogelijkheid om over te stappen op elektrisch koken. In dit geval verwijderen we de
gasleiding uit de keuken en zorgen we ervoor dat bewoners een elektrisch kooktoestel kunnen aansluiten.
Elektrisch koken brengt veel voordelen met zich mee. Bewoners besparen in hun gasverbruik, het is veiliger en
er komt minder fijnstof en koolstofdioxide vrij (hetgeen wel vrijkomt bij gasverbranding).
WKO-installatie
WKO staat voor Warmte Koude Opslag en is een techniek die we gebruiken voor het verwarmen en koelen van
gebouwen. Een WKO-installatie gebruikt de bodem om warmte en koude op te slaan. In de warme seizoenen
onttrekt de installatie koel grondwater uit de bodem om gebouwen te koelen. Voor het verwarmen van
gebouwen wordt het grondwater door middel van compressie omgezet in lage warmte en opgeslagen in de
bodem. In de koude seizoenen wordt het warme water weer opgepompt om het gebouw te verwarmen. Het
opslaan van energie in de bodem is een duurzame oplossing die voor een aanzienlijke besparing zorgt op het
gebruik van fossiele brandstoffen.
NOM-renovatie
Een NOM-renovatie is een ingrijpende verduurzamingsingreep, waarbij we het energieverbruik van een
bestaande woning terugbrengen naar het niveau van nul-op-de-meter. Woningen wekken in dit geval net
zoveel of zelfs meer energie op als zij in een jaar tijd verbruiken. Het gaat hier zowel om gebouwgebonden
energie (ruimteverwarming en -koeling) als de energiebehoefte van het huishouden dat erin woont (gebruik

7

In welke mate bewoners kunnen besparen op hun energierekening is deels ook afhankelijk van het rijksbeleid. Een belangrijk deel
van de energielasten bestaat immers uit energiebelasting, die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. Ook de salderingsregeling – waarbij
bewoners een vergoeding krijgen voor het terug leveren van stroom – wordt na 1 januari 2020 aangepast. Wat de nieuwe regeling
wordt, heeft het kabinet nog niet laten weten.
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van huishoudelijke apparatuur). Bewoners hoeven in dit geval per saldo geen energie meer af te nemen bij
een energiebedrijf. De meter staat immers op nul. Er is nog wel een aansluiting nodig, omdat de opwekking
en afname van elektra niet altijd gelijktijdig plaatsvindt. Om het niveau van nul-op-de-meter te bereiken, is
een pakket van ingrepen nodig. Enerzijds brengen we de energiebehoefte van de woning terug met behulp
van isolatie. Vaak gebeurt dit door een compleet nieuwe isolatieschil over de bestaande buitenschil van de
woning te plaatsen. Anderzijds voorzien we de woning van duurzame opwekkingstechnieken, bijvoorbeeld
zonnepanelen of een warmtepomp, zodat bewoners zelf duurzame energie kunnen opwekken.

De kosten en opbrengsten van het verduurzamen
De kosten en opbrengsten van de technieken die we hierboven omschrijven lopen uiteen. Over
het algemeen levert een NOM-renovatie de hoogste CO2-besparing op, maar het gaat hier dan ook
om een uiterst kostbare ingreep. Het gecombineerd installeren van zonnepanelen, een hybride
warmtepomp en een aansluiting voor elektrisch koken zijn minder kostbaar, maar leveren tezamen
een forse CO2-besparing op. In absolute zin is de besparing lager dan die van een NOM-renovatie,
maar als we de kosten van beide ingrepen uitdrukken per kilo CO2-besparing, dan levert het
combipakket (zonnepanelen, hybride warmtepomp en elektrisch koken) per euro verreweg de
hoogste besparingswinst op.
Besparing

Kosten

Kosten p/k

NOM-renovatie

3.067 kilo

€ 100.000

€ 32,61

Hybride verwarmen (combipakket)

1.617 kilo

€ 12.200

€ 7,54

940 kilo

€ 4.950

€ 5,27

41 kilo

€ 600

€ 14,63

Verduurzamingsingreep

Zonnepanelen (o.b.v. 10 panelen)
Elektrisch koken
Besparing

= CO2-besparing per woning in kilo CO2

Kosten

= totale kosten verduurzamingsingreep bestaande woning

Kosten p/k = kosten verduurzamingsingreep per kilo CO2-besparing

Kleine stappen, veel resultaat
Er zijn verschillende manieren waarop corporaties kunnen toewerken naar het energieneutraal en gasloos
maken van hun woningbezit. De een kiest er bewust voor om dit in grote sprongen te doen. Bij iedere
verduurzamingsingreep kiest men direct de maximale variant, zodat de woningen in één keer voldoen aan
alle duurzaamheidseisen. De ander doet dit in kleinere stappen, waarbij het einddoel niet in één keer bereikt
wordt maar geleidelijk, gedurende een langere periode. Zelf geven we de voorkeur aan de tweede manier.
Volgens ons is dit een efficiëntere manier om ons woningbezit te verduurzamen, waarbij we innovatie
niet aanjagen maar het moment afwachten dat betere technieken zich aandienen die we ook nog eens
goedkoper kunnen aanschaffen. Op deze manier krijgen we het ‘meeste waar voor ons geld’.
Deze aanpak betekent in de praktijk dat we:
•

altijd scherp kijken naar de CO2-besparing per euro. Hoeveel kost het om een woning te verduurzamen
en welke besparing levert dit ons op in termen van CO2-uitstoot en energielasten? Op basis hiervan
kiezen we per woning de juiste verduurzamingsingreep, waarbij we het dus niet erg vinden als deze niet
in één keer aan alle eisen voldoet.

•

ons totale woningbezit in meerdere ‘kleine’ stappen verduurzamen naar het niveau van
energieneutraal en gasloos. Dit betekent bijvoorbeeld dat we eerst een woning isoleren of van
zonnepanelen voorzien, maar deze nog niet volledig gasloos en energieneutraal maken. Dat doen
we pas later als de daartoe geschikte technieken beschikbaar zijn. We hanteren hierbij een no-regret
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aanpak. Dit betekent dat iedere ingreep die we over een langere tijdsperiode doen, bijdraagt aan het
bereiken van het einddoel. Een eerder gedane ingreep mag eventuele vervolgingrepen (die nodig zijn
om de woning uiteindelijk gasloos en energieneutraal te maken) dus niet in de weg zitten. We zoeken
juist naar manieren waarbij de losse ingrepen elkaar op de lange termijn versterken.
•

kleinschalig experimenteren met nieuwe technieken en methodes voordat we deze breed uitrollen.

3.4 BETAALBAARHEID
De huishoudens die wij bedienen, beschikken over een bescheiden inkomen en zijn gebaat bij betaalbare
woningen. Dit geldt in het bijzonder voor de groeiende groep kwetsbare huurders waarvan het totale
huishoudensbudget beperkt is. Het is daarom van groot belang dat we actief blijven sturen op de woonlasten.
Lasten die niet alleen bestaan uit de huur, maar ook uit energielasten, servicekosten en lokale heffingen. We
hebben daarmee meerdere knoppen waaraan we kunnen draaien om onze woningen betaalbaar te houden.
Onze woonlastenbenadering zorgt ervoor dat we integraal naar al deze facetten kijken en op ieder vlak de juiste
maatregelen nemen:
1.

Huurlasten: we houden onze streefhuren zoveel mogelijk onder de aftoppingsgrenzen. Dit zorgt ervoor
dat huurders die daar recht op hebben in aanmerking komen voor huurtoeslag.

2.

Servicekosten: we houden de servicekosten van onze complexen beperkt door tijdens de bouw alvast na
te denken over het toekomstig beheer van gezamenlijke ruimtes en de kosten die hiermee gemoeid gaan.
Daarnaast benchmarken we tijdens het beheer van onze complexen op uitschieters in de servicekosten en
spelen daar actief op in. Bijvoorbeeld door het vervangen van verouderde installaties en het aanbrengen
van energiezuinige verlichting.

3.

Energielasten: we verlagen de energielasten van onze woningen door deze met behulp van technische
aanpassingen en bewonersvoorlichting energiezuiniger te maken.

BETAALBAARHEID
VAN BELANG VOOR
ONZE DOELGROEP!

WOONLASTEN

In het sturen op betaalbaarheid vormt verduurzaming ons belangrijkste wapen. Energiekosten vormen een
wezenlijk deel van de woonlasten waarover huurders geen huurtoeslag ontvangen. Zij ervaren hierdoor
meer voordeel van een besparing op hun energierekening dan een verlaging van de huur. Investeringen
in duurzaamheid blijven ook langer bij ons: het zorgt voor een verbetering van ons vastgoed èn een
besparingsvoordeel voor onze bewoners. Het dient daarmee een dubbel doel!

ENERGIE

VERDUURZAMEN
WONINGEN

SERVICE

BENCHMARKEN OP
EIGEN SERVICEKOSTEN

HUUR

HUREN VRAGEN DIE
HUURTOESLAG TOELATEN
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4

ROUTEKAART OFW

4.1 ROUTEKAART OFW
We brengen onze vastgoedstrategie tot stand langs een routekaart. Deze bestaat in totaal uit vijf
hoofdroutes. Iedere route vertegenwoordigt een specifieke aanpak waarlangs we een deel van onze
woningvoorraad onderhouden en verduurzamen. Binnen iedere route sturen we integraal op de
kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van onze woningen.
Route 1 t/m 4 corresponderen met vier specifieke woningcategorieën die we binnen ons woningbezit
onderscheiden. Route 0 is van toepassing op onze totale woningvoorraad.

ROUTE

0

4.433
GEMODERNISEERD OF JONG

1.970

Energetisch en kwalitatief in orde,
maar niet geschikt voor gasloos

APPARTEMENTENCOMPLEXEN

1.073

2

Woningen uit bouwjaar 1973-1980,
toe aan grote onderhoudsingreep

WONINGEN MET TOEKOMSTWAARDE

568

Woningen uit bouwjaar 1981-1993,
toe aan grote onderhoudsingreep

VERKOOPVIJVER

476
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ROUTE

Complexen waarvan
uitgangssituatie uiteenloopt

WONINGEN MET TOEKOMSTWAARDE

346

ROUTE

Woningen waarvoor we minder
vraag voorzien vanuit doelgroep

ROUTE

3A

ROUTE

3B

ROUTE

4
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BASIS OP ORDE

Basiskwaliteit (gezond-/veiligheid)
Elektrisch koken (vraaggestuurd)

VRAAGGESTUURD VERDUURZAMEN
Hybride verwarmen

Vraaggestuurd m.b.v. optiepakket

MAATWERK AANPAK

Duurzame installaties
Individuele aanpak per complex

NOM-RENOVATIE & GASLOOS

NOM-renovatie (isolatie/installatie)
Uitvoeren tot 2030

NOM-RENOVATIE & GASLOOS

NOM-renovatie (isolatie/installatie)
Uitvoeren na 2030

VERKOOP / NIEUWBOUW

Woningen verkoopklaar maken
Nieuwbouw direct NOM & gasloos

ROUTE 1: GEMODERNISEERD OF JONG / VRAAGGESTUURD VERDUURZAMEN
Route 1 betreft in totaal 1.970 grondgebonden woningen. Deze categorie bestaat uit jonge woningen
die in 1993 of later zijn gebouwd of woningen uit de periode 1965-1973 die inmiddels volledig zijn
gemoderniseerd. Beide type woningen zijn vanuit energetisch- en kwaliteitsoogpunt vergelijkbaar. De
kwaliteit van deze woningen is ruim op orde en komen de eerstkomende jaren niet in aanmerking voor een
grote onderhoudsingreep.

Energetisch in orde, maar niet geschikt voor gasloos
Ook energetisch staan de woningen er goed bij en beschikken over energielabel A of B. De woningen zijn
goed geïsoleerd en kennen een laag energieverbruik. Ze voldoen daarmee aan de eerste stap van de Trias
Energetica (beperk de energievraag). Deze categorie woningen is klaar voor een volgende stap, waarbij we
duurzame energie opwekken. Bouwtechnisch zijn de woningen echter niet geschikt om al volledig gasloos
te maken. Een dergelijke ingreep betekent in de praktijk dat bewoners dusdanig veel elektra gaan gebruiken
dat hun energielasten buitensporig toenemen. Ook komt er bij het gasloos maken van deze woningen per
saldo meer CO2 vrij, waardoor we de bedoeling van onze duurzaamheidsvisie voorbij zouden gaan.

Hybride verwarmen
We kiezen daarom voor een oplossing die zich beter leent voor dit type woning, namelijk hybride verwarmen.
Bij deze ingreep installeren we een hybride warmtepomp naast de bestaande CV-ketel. De warmtepomp
werkt op elektra en onttrekt warmte uit de buitenlucht die door middel van compressie wordt omgezet in
zogeheten lage warmte. Deze warmte is hoog genoeg om de woning te verwarmen in de tussenseizoenen. De
gasgestookte CV-ketel blijven we gebruiken voor het verwarmen van tap- en douchewater en het verwarmen
van de woning in de koude seizoenen. Tegelijkertijd installeren we zonnepanelen, zodat de energievraag van
de hybride warmtepomp en een deel van de overige elektrabehoefte duurzaam kan worden opgewekt.

Vraaggestuurd verduurzamen
We bieden deze verduurzamingsoplosssing vraaggestuurd aan in de vorm van een optiepakket. Dit doen we
door alle bewoners binnen deze woningcategorie complexgewijs te benaderen. Met behulp van voorlichting
en een actieve communicatiecampagne proberen we zoveel mogelijk ambassadeurs te mobiliseren, die
op hun beurt weer andere huurders inspireren om hun woning op dezelfde manier te verduurzamen. We
bieden het pakket ook actief aan op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld bij vervanging van de CV-ketel en
bij het uitvoeren van (groot) onderhoud. Bewoners kunnen eventueel ook kiezen voor een pakket met alleen
zonnepanelen. In het hybridepakket vormen de zonnepanelen een vast onderdeel van het pakket.

Planning route 1
We voeren bovenstaande maatregelen uit in de periode 2018-2025. Met behulp van voorlichting
en een actieve communicatieondersteuning proberen we zoveel mogelijk woningen binnen deze
categorie vraaggestuurd te voorzien van hybride verwarming. Eenmaal verduurzaamd kunnen de
woningen weer een aantal jaren mee. In 2040 zijn de CV-ketel en de hybride warmtepomp volledig
afgeschreven. We kijken op dat moment wat de beste manier is om deze woningen alsnog gasloos
en energieneutraal te maken.
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ROUTE 2: APPARTEMENTENCOMPLEXEN / MAATWERK
Route 2 is van toepassing op de 1.073 appartementen binnen ons woningbezit. Deze categorie bestaat met
name uit grote seniorencomplexen en woonservicentra, waarbij de focus ligt op het huisvesten van ouderen
al dan niet met zorg. Daarnaast is er nog een aantal kleinere appartementencomplexen die we verhuren aan
gemengde doelgroepen en losse complexen met HAT-woningen8. Dit zijn kleine gestapelde woningen, die
zich vaak tussen twee rijen van grondgebonden woningen bevinden.

Maatwerkaanpak
Wat de woningen binnen deze categorie typeert is dat ieder complex op zichzelf staat; het zijn individuele
gevallen waarvan de uitgangssituatie in termen van kwaliteit en duurzaamheid sterk uiteen kan lopen. Ook
is er een nauwe bouwtechnische samenhang tussen de appartementen binnen een complex, waardoor het
voor de hand ligt om deze wooneenheden bloksgewijs te onderhouden en te verduurzamen. We ontwikkelen
daarom voor ieder appartementencomplex een maatwerkaanpak.

Energetisch verbeteren met behulp van installatietechniek
De grotere seniorencomplexen en woonservicecentra binnen deze categorie staan er energetisch goed voor.
Het zijn relatief jonge complexen, die aan de buitenkant goed geïsoleerd zijn en duurzame energie opwekken.
Deze complexen beschikken al over energielabel A en zijn gasloos. Bij de oudere appartementencomplexen
en HAT-woningen is er meer ruimte om te verduurzamen. Omdat de buitenisolatie van deze complexen
vaak al op orde is, zoeken we de verbeteringen vooral in de installatietechniek, zoals het installeren van
zonnepanelen en hybride warmtepompen.

Collectieve oplossingen op complexniveau
Binnen een aantal complexen is de energie- en warmteafgifte collectief geregeld. In deze gevallen zien
we mogelijkheden om de woningen niet individueel maar op complexniveau te verduurzamen. Dat kan
bijvoorbeeld door een collectieve wko-installatie in het centrale ketelhuis te plaatsen en een leiding te trekken
naar alle woningen binnen het complex. Op deze manier ontstaat er een duurzaam warmtenet, waarmee
we alle appartementen binnen het complex in één klap voorzien van duurzame warmte en energie.

Verlagen servicekosten
Naast het toepassen van duurzame warmteopwekking zien we binnen onze complexen ook mogelijkheden
om het energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimtes verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door LEDverlichting te installeren in combinatie met bewegingsensoren. Dit is een relatief kleine ingreep die een grote
energiebesparing kan opleveren, met als bijkomend voordeel dat we de servicekosten van onze complexen
kunnen verlagen.

Planning route 2
Route 2 voeren we gefaseerd uit in de periode 2018-2040, waarbij we per complex een maatwerk
verduurzamingsaanpak ontwikkelen en uitvoeren. Sommige complexen staan er in de basis al zo
goed voor dat deze relatief eenvoudig gasloos en energieneutraal gemaakt kunnen worden. Voor
de complexen die hier minder geschikt voor zijn, bepalen we in 2040 wat de beste manier is om
deze complexen alsnog gasloos en energieneutraal te maken.

8

HAT staat voor Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens. Deze compacte woningen hebben meestal één of twee
kamers en zijn geschikt voor kleine huishoudens.
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ROUTE 3: WONINGEN MET TOEKOMSTWAARDE / NOM-RENOVATIE & GASLOOS
Met route 3 richten we ons op de 914 grondgebonden woningen die gebouwd zijn in de periode 1973-1993.
De woningen uit deze periode kenmerken zich door verschillende stedenbouwkundige stijlen. De oudste
woningen kennen een open blokopbouw. Dit is een stedenbouwkundige opzet van de wijk, waarbij woningen
in stroken of een L-vorm gesitueerd zijn met daartussen veel ruimte voor groen. In de tweede helft van de
jaren zeventig maakte deze open blokopbouw plaats voor de woonerven structuur. Woonerven zijn als het
ware mini-wijkjes die de rust en saamhorigheid van het dorp nabootsen. De opbouw van de wijk kenmerkt
zich door kronkelige paden en aparte (autoluwe) hofjes die niet met elkaar verbonden zijn en vaak maar één
toegang hebben. In de volksmond staan ze bekend als bloemkoolwijken, dit naar het stratenpatroon in deze
wijken die door de ronde vormen wel iets weg heeft van bloemkoolroosjes.
Wat de woningen binnen deze categorie gemeen hebben, is dat zij goed verhuurbaar zijn. Het zijn relatief
ruime woningen met een goed casco, die vaak nabij het centrum gelegen zijn of net daarbuiten. Ook uit de
leefbaarheidsonderzoeken van Lemon blijkt dat mensen prettig wonen in deze wijken. Het zijn daarmee
woningen die voor ons een hoge toekomstwaarde vertegenwoordigen.

Klaar voor grote onderhoudsingreep
De woningen in deze categorie zijn sinds hun realisatie niet gemoderniseerd. Vanwege de leeftijd is er op
termijn onderhoud aan de woningen nodig. Gemiddeld beschikken deze woningen over energielabel D.
De isolatie van de buitenschil is hooguit 2 tot 3 cm dik en vaak is er sprake van dubbelglas op de begane
grond en enkelglas in de slaapkamers. Ook esthetisch hebben zij een opfrisbeurt nodig. Deze woningen zijn
met andere woorden toe aan een grote onderhoudsingreep, waarbij we de hele woning in één keer goed
moderniseren. Tijdens deze modernisering kijken we integraal naar alle facetten die van invloed zijn op de
kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de woningen, zodat zij in één keer weer klaar zijn voor de
toekomst.

NOM-renovatie en gasloos
We grijpen dit integrale onderhoudsmoment aan om de woningen in één keer te verduurzamen naar het
niveau van nul-op-de-meter. Dit betekent dat de woningen straks evenveel duurzame energie opwekken
als zij in een jaar verbruiken. We bereiken dit in de vorm van een NOM-renovatie, waarbij we een compleet
nieuwe isolatieschil over de bestaande buitenschil van de woning plaatsen. Deze ‘isolatiejas’ zorgt ervoor dat
de woning zo goed is geïsoleerd dat we de woning volledig elektrisch kunnen maken met behulp van een
warmtepomp en zonnepanelen. We maken de woning in dit geval dus meteen ook gasloos.

Verstandige keuzes
Het energieneutraal en gasloos maken van woningen is een ingrijpende en kostbare ingreep, die we
niet lichtzinnig nemen. We maken daarom aan de voorkant scherpe keuzes welke woningen voldoende
toekomstwaarde hebben om zo’n grote investering te verantwoorden. Bij het uitvoeren van deze
verduurzamingsroute is het belangrijk dat we ons gezonde verstand blijven gebruiken en niet blind
meegaan in de trend om woningen maar zo snel mogelijk gasloos en energieneutraal te maken. Wat we
doen, moet daadwerkelijk bijdragen aan een beter milieu en lagere energielasten. Ook het wooncomfort
van onze bewoners mag niet in het geding komen. We kijken daarom kritisch naar de mogelijkheden die er
op de markt zijn en kiezen alleen voor oplossingen die echt in de praktijk werken. We laten ons hierbij graag
inspireren door wat andere corporaties op dit vlak al hebben gerealiseerd. We voelen wat dit betreft niet
de behoefte om zelf het wiel (opnieuw) uit te vinden; het liefst leren we van projecten die al door anderen
succesvol zijn toegepast in de praktijk.
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Wijkenergieplan bepaalt de planning
Het gasvrij maken van wijken gebeurt onder regie van de gemeente Dronten, die per wijk een wijkenergieplan
opstelt. Het wijkenergieplan bepaalt de aanpak en planning waarlangs woningen en bedrijven in een wijk
gasvrij worden gemaakt. Het gaat hier immers om een gecoördineerde ingreep op wijkniveau, waarbij
het uitermate belangrijk is dat we qua uitvoering gezamenlijk optrekken en onze eigen werkzaamheden
afstemmen op die van de gemeente Dronten en netbeheerder Liander. Het gasvrij maken van wijken
vormt voor ons een kans bij uitstek om breder te kijken dan alleen de woning. Omdat de hele wijk integraal
wordt aangepakt, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen
direct ook op wijkniveau te verbeteren. Bijvoorbeeld met betrekking tot de groenvoorzieningen, tuinen en
achterpaden, en de overgang van onze woningen naar het openbaar gebied.

WIJKENERGIEPLANNEN
KANS: integrale aanpak
PRETTIG SAMEN
WONEN & LEVEN
GEMENGDE WIJK,
VOORZIENINGEN,
ESTHETICA, ONTMOETEN
TOEGANKELIJK,
VEILIG

SCHAALNIVEAUS
DUURZAAMHEID & KWALITEIT

Schaalniveau ‘wijk’ bepaalt planning
Opstellen wijkenergieplannen
Onder leiding van gemeente

DORP

Samen met Liander en OFW

WIJK
SEMI
OPENB. GEBIED
WONING

GASLOZE WIJK

Planning route 3
Vanwege de omvang en investering van deze route vindt de uitvoering ervan plaats in twee delen.
Route 3a betreft het gasloos en energieneutraal maken van de 346 woningen die gebouwd zijn
in de periode 1973-1980. In route 3b richten we ons op de 568 woningen die gebouwd zijn in de
periode 1980-1993. Het gaat hier om dezelfde aanpak, die we alleen wat later in de tijd uitvoeren.
De woningen in 3a komen vanwege hun oudere bouwjaar sneller in aanmerking voor een
kwaliteitsingreep en zijn daarom als eerste aan de beurt. De woningen in 3b zijn relatief jonger en
worden in tweede instantie verduurzaamd. Zoals gezegd wordt de precieze uitvoeringsplanning
bepaald door de wijkenergieplannen van de gemeente Dronten.
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ROUTE 4: VERKOOPVIJVER / VERKOOP & NIEUWBOUW
Deze laatste categorie bestaat uit 476 woningen die minder aansluiten bij de vraag en waarvan we geleidelijk
afscheid nemen door middel van verkoop9. Het gaat hier om grotere eengezinswoningen die verder van het
centrum liggen en gemiddeld over energielabel D beschikken. Het zijn woningen die in technische zin nog
prima volstaan, maar waarvoor wij in de toekomst minder vraag voorzien vanuit onze doelgroep. Daarnaast
biedt de verkoop van deze woningen ons de (financiële) middelen om nieuwbouw te plegen en de rest
van ons woningbezit te verduurzamen. Ook dragen we op deze manier bij aan het principe van gemengde
wijken.

OFW laat nette woningen achter
Bij het verkopen van woningen hanteren we het principe dat ‘OFW altijd nette woningen achterlaat’. Als
een woning bij mutatie er niet helemaal netjes meer bijstaat, dan knappen we deze op voordat ze verkocht
worden. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van leerprojecten, waarbij stagiaires uit de bouwsector onder
begeleiding van een leermeester onze woningen opknappen. Ook mogen de woningen op verzoek van de
laatste huurder voorzien worden van zonnepanelen. Deze panelen worden dan bij verkoop meeverkocht.

Nieuwbouw: NOM, gasloos en circulair
De woningen die we verkopen vullen we weer aan met behulp van nieuwbouw. We doen dit op basis van de
uitgangspunten die we benoemd hebben bij onze strategie ‘onze doelgroep onder dak’. Bij het toevoegen
van nieuw woningaanbod zorgen we ervoor dat alle woningen direct energieneutraal en gasloos zijn. Ook
houden we rekening met de principes van circulair bouwen. Bij circulair bouwen zorgen we ervoor dat
de door ons gebruikte grondstoffen zolang mogelijk hun waarde behouden. Dit betekent dat we aan de
voorkant heel bewust nadenken over de herbruikbaarheid van onze woningen en materialen. Bijvoorbeeld
door te kiezen voor duurzame keukens van bio-based plaatmateriaal, die aan het einde van hun levensduur
volledig recyclebaar zijn. Of door het bouwen van flexibele woningen die we relatief eenvoudig en goedkoop
kunnen aanpassen als de veranderende markt hierom vraagt. Veel circulaire oplossingen vergen een
dusdanig specialistische kennis dat het niet aan ons is om deze te bedenken en uit te werken. Het is vooral
onze rol als opdrachtgever om de markt hierin uit te dagen. Dit lukt ons sneller vanuit een collectief. We
kijken daarom naar de mogelijkheid om hierin samen met collega corporaties op te trekken.

Planning route 4
De uitvoering van route 4 vindt plaats in de periode 2018-2050. We doen dit op basis van de
uitgangspunten die we benoemd hebben bij onze strategie ‘onze doelgroep onder dak’. Dit vertaalt
zich in een verkoopambitie van 35 woningen per jaar uit de verkoopvijver en een nieuwbouwopgave
van 40 woningen per jaar.

9

De verkoop van deze 476 woningen gebeurt niet in één keer, maar geleidelijk. Zodra een woning uit de verkoopvijver door verhuizing
vrijkomt, wordt deze te koop aangeboden op de markt. Ook worden sommige woningen aan de zittende huurder aangeboden. Op
deze manier worden er ieder jaar een aantal woningen uit de verkoopvijver verkocht.
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ROUTE 0: TOTALE WONINGVOORRAAD / BASIS OP ORDE
Route 0 is van toepassing op onze totale woningvoorraad en bestaat eruit dat we de basiskwaliteit van onze
woningen op orde houden. Hiermee bedoelen we dat onze woningen aan alle technische kwaliteitseisen
voldoen, een veilig en gezond woonklimaat bieden en energetisch in orde zijn.

De basiskwaliteit van OFW
De basiskwaliteit is een norm die we onszelf opleggen (op basis van richtlijnen en wettelijke eisen) en
omschrijft de minimale kwaliteitsgrens waar wij naartoe streven; deze is dus niet zondermeer overal
aanwezig. Hieronder lichten we toe waar de basiskwaliteit van OFW uit bestaat en welke maatregelen wij
per onderdeel nemen om ervoor te zorgen dat alle woningen aan dit kwaliteitsniveau voldoen:
Asbest
Vanwege de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het inademen van asbestvezels richt ons
kwaliteitsbeleid zich op het verwijderen of afdekken van asbesthoudende materialen in onze woningen waar
men bij normaal gebruik of bij onderhoud mee in aanraking kan komen. Bij het saneren van asbest hanteren
we de afwegingsmatrix die is opgesteld door branchevereniging Aedes. De matrix onderscheidt vijf situaties:
Situatie

Risico

Actie

1. Geen asbest aangetroffen

Geen

Geen maatregelen noodzakelijk

2. Hechtgebonden asbest op locatie, normaal

Geen

Geen directe maatregelen noodzakelijk;
eventueel verwijderen of isoleren op
natuurlijke onderhoudsmomenten

3. Hechtgebonden asbest op locatie wat niet

Laag

Verwijderen of isoleren op natuurlijke
onderhoudsmomenten

4. Hechtgebonden asbest op locatie waar door

Hoog

Onmiddellijke actie: verwijderen of
isoleren

5. Niet-hechtgebonden asbest

Hoog

Onmiddellijke actie: verwijderen

gebruik en geen beperkingen woongenot en/of
risico’s bij gebruik van de woning

direct leidt tot beperking van het woongenot,
maar waarmee bewoners wel mee in
aanraking komen

mechanisch beschadiging risico kan ontstaan

Bron: Handboek asbest - Aedes 2016

Op basis van deze matrix hebben we de asbestbronnen binnen onze woningvoorraad geïnventariseerd.
Hieruit blijkt dat situatie 4 en 5 praktisch niet meer voorkomen. Voor de overige situaties hanteren we de door
Aedes voorgestelde maatregelen. Het verwijderen en/of afdekken van asbest combineren we zoveel mogelijk
met natuurlijke momenten als onderhoud, modernisering, planmatig onderhoud of verhuisonderhoud.
Brandveiligheid
We vinden het belangrijk dat onze woningen brandveilig zijn en voldoen aan de eisen die de wetgeving
binnen dit kader stelt. Met brandveiligheid richten we ons op het voorkomen van brandslachtoffers en
de mogelijkheid dat een brand zich uitbreidt naar andere panden. Hiertoe hebben we de afgelopen jaren
verschillende maatregelen getroffen, waaronder het verwijderen van brandgevaarlijke zachtboardplafonds
en het aanbrengen van brandscheidingen tussen de woningen. Tevens beschikt meer dan de helft van
onze woningen over een rookmelder. Voor de resterende woningen geldt dat we de komende jaren gericht
rookmelders plaatsen, waarbij we risicovolle wooncategorieën voorzien van lichtnet gevoede rookmelders.
We kunnen hierbij denken aan seniorenwoningen, aangepaste woningen, appartementen en zorg
gerelateerde woonvoorzieningen.
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Inbraakveiligheid
Vanwege de enorme impact die inbraak op bewoners kan hebben, passen wij op al onze woningen
inbraakwerend hang- en sluitwerk toe. In de meeste gevallen is de kwaliteit hiervan beter dan die van
koopwoningen. Gelukkig is er binnen ons woningbezit sprake van een beperkt aantal inbraken. We blijven
de inbraakveiligheid van onze woningen echter monitoren.
Open verbrandingstoestellen
We bieden onze huurders graag veilige warmte. Binnen deze visie is er geen plek voor open
verbrandingstoestellen, zoals keukengeisers en gashaarden. Deze stoten immers koolmonoxide uit
en veroorzaken een verhoogd gezondheidsrisico voor bewoners. Inmiddels hebben we geen open
verbrandingstoestellen meer in eigen bezit. Er is nog een handjevol bewoners die een dergelijk toestel zelf in
de woning hebben aangebracht. We blijven deze huurders wijzen op de mogelijke risico’s. Bij het vrijkomen
van deze woningen worden de betreffende toestellen in ieder geval verwijderd.
Gasleidingen
Onder de basiskwaliteit valt ook de veiligheid van onze gasleidingen. Voor 1986 was het nog toegestaan
stalen gasleidingen aan te brengen zonder coating of mantelbuis. Ook in Flevoland zijn veel gasleidingen
op deze manier aangebracht. Het gevaar van deze ongecoate stalen gasleidingen is dat zij door roest
worden aangetast en op den duur kunnen gaan lekken. We controleren daarom alle complexen met stalen
gasleidingen zonder ommanteling. Dat doen we tweejaarlijks tijdens de CV-ketel controle. Ook tijdens
modernisering en onderhoudsprojecten worden alle gasleidingen gecontroleerd en waar nodig vervangen
door ommantelde kunststof of rood koperen leidingen.
Elektrische installaties
Aardlekschakelaars zorgen voor een betere veiligheid van elektrische installaties in de woning. Sinds 1975
is de toepassing hiervan dan ook verplicht. Onze voorraad bestaat voor een deel uit woningen die voor
1975 zijn gebouwd, maar deze zijn vrijwel allemaal al gemoderniseerd. Tijdens de modernisering zijn de
elektrische installaties van deze woningen gekeurd en voorzien van een aardlekschakelaar. We blijven de
elektrische installaties van onze woningen actief keuren. Waar nodig treffen we extra maatregelen om de
veiligheid van onze elektrische installaties te verbeteren.
Bijvullen van weggezakte isolatie
Het isoleren van woningen zorgt voor een lager energieverbruik en een verbetering van het binnenklimaat.
In de jaren 60 en 70 was woningisolatie nog geen standaard bouwpraktijk. Daarom hebben we tijdens
het moderniseren van ons woningbezit alsnog een groot aantal woningen na-geïsoleerd. Dat doen we
bijvoorbeeld door de spouwmuur van de woning op te vullen met isolatiemateriaal. Na verloop van tijd
kan deze oudere isolatielaag echter wegzakken, waardoor het comfort van de woning minder wordt en
het energiegebruik weer oploopt. We controleren daarom het energiegebruik van woningen die zijn
nageïsoleerd. Dat doen we met behulp van E-Atlas. Dit is een tool van netbeheerder Liander, waarmee we
het daadwerkelijk energieverbruik van onze woningen op complexniveau kunnen uitlezen. Bij uitschieters
in het energieverbruik is er meestal sprake van weggezakte isolatie. In deze gevallen herstellen we de
weggezakte isolatie door extra isolatiemateriaal bij te spuiten.
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Elektrisch koken
Binnen route 0 stimuleren we ook het gebruik van elektrische kooktoestellen. Deze maatregel maakt
weliswaar geen onderdeel uit van onze basiskwaliteit, maar is wel iets waar we actief op sturen ter
voorbereiding op het gasvrij maken van onze woningen in 2050. In dit geval verwijderen we de gasleiding uit
de keuken en zorgen we ervoor dat bewoners een elektrisch kooktoestel kunnen aansluiten. We doen dit
vraaggestuurd. Ook bieden we de mogelijkheid op natuurlijke momenten aan, zoals bij het aanbrengen van
zonnepanelen, het vervangen van de gasleiding en bij verhuizing.

Planning route 0
De uitvoering van route 0 vindt doorlopend plaats. Gedurende verschillende onderhoudsmomenten
controleren we de basiskwaliteit van onze woningen en treffen waar nodig maatregelen om deze
op peil te houden.

4.2 ROUTEKAART IN ÉÉN OVERZICHT
Onderstaand schema toont onze totale routekaart inclusief bijbehorende planning.

0

ROUTE

1.970

1

ROUTE

1.073

2

ROUTE

346

3A

ROUTE

568

3B

2020

BASIS OP ORDE

Basiskwaliteit (gezond-/veiligheid)

2030

2040

2050

DOORLOPEND UITVOEREN

Elektrisch koken (vraaggestuurd)

VRAAGGESTUURD VERDUURZAMEN

Gemoderniseerde/jonge woningen

GASLOOS N.T.B.

UITVOEREN LEVENSDUUR

Hybride verwarmen

MAATWERK AANPAK

GASLOOS N.T.B.

UITVOEREN

Appartementencomplexen
Duurzame installaties

Wijkenergieplan
bepaalt de planning

NOM-RENOVATIE & GASLOOS

Woningen met toekomstwaarde
NOM-renovatie (isolatie/installatie)

NOM-RENOVATIE & GASLOOS

Woningen met toekomstwaarde

NOM & GASLOOS

LEVENSDUUR

OOG VOOR
BEWONERSGEDRAG

LEVENSDUUR

NOM & GASLOOS

NOM-renovatie (isolatie/installatie)

OFW LAAT NETTE
WONINGEN ACHTER
ROUTE

476

4

VERKOOP / NIEUWBOUW

VERKOOP (35 WONINGEN P/J)

Verkoopvijver

Nieuwbouw direct NOM & gasloos

NIEUWBOUW: NOM & GASLOOS (40 WONINGEN P/J)
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ENERGIENEUTRAAL

ROUTE

4.3 VERTALING NAAR STRATEGISCHE LABELS
Al onze woningen krijgen een strategisch onderhoudslabel10 toegewezen op basis van de route waar zij
onderdeel van uitmaken. Dit label bepaalt hoe we met het onderhoud van de woningen omgaan.

ROUTE

1.970

1

ROUTE

1.073

2

ROUTE

346

3A

ROUTE

568

3B

ROUTE

476

4

VRAAGGESTUURD VERDUURZAMEN

“REGULIER ONDERHOUD”

Gemoderniseerd / jong
Hybride verwarmen

MAATWERK AANPAK

“REGULIER ONDERHOUD”

Appartementencomplexen
Duurzame installaties

NOM-RENOVATIE & GASLOOS

Woningen met toekomstwaarde

“SCHILMODERNISERING”

NOM-renovatie (isolatie/installatie)

NOM-RENOVATIE & GASLOOS

Woningen met toekomstwaarde

“REGULIER ONDERHOUD”
(tot 2025)

NOM-renovatie (isolatie/installatie)

VERKOOP / NIEUWBOUW

“VERKOOP”

Verkoopvijver

Nieuwbouw direct NOM & gasloos

Woningen route 1: ‘regulier onderhoud’
De woningen binnen route 1 krijgen het label ‘regulier onderhoud’. Dit betekent dat het planmatig onderhoud
van deze woningen volgens de uniforme meerjarenonderhoudsplanning plaatsvindt. Daarnaast gebruiken we
dagelijks onderhoud voor het verhelpen van eventuele storingen. De verduurzamingsmaatregelen worden
vraaggestuurd aangeboden. Zodra een bewoner voor het optiepakket ‘hybride verwarmen’ of ‘zonnepanelen’
kiest, worden deze individueel aangebracht.
Woningen route 2: ‘regulier onderhoud’
Voor de complexen binnen route 2 stellen we een maatwerk verduurzamingsaanpak op. Tot het moment van
energetisch verbeteren worden de complexen regulier onderhouden.
Woningen route 3a: ‘schilmodernisering’
De woningen binnen deze categorie worden ingrijpend gemoderniseerd en verduurzaamd met behulp van
een schilmodernisering. Tot het moment van modernisering vindt er beperkt planmatig onderhoud plaats. Bij
dagelijks onderhoud wordt in het geval van noodzakelijke vervanging een goedkoper materiaal gekozen met een
beperktere levensduur. De woningkwaliteit mag sterker teruglopen dan volgens de normale kwaliteitsafname.
Bewoners worden op het juiste moment geïnformeerd over de schilmodernisering, zodat zij duidelijkheid
hebben over wat er staat te gebeuren en voldoende tijd hebben om zich hierop voor te bereiden.
Woningen route 3b: ‘regulier onderhoud’ tot 2025, daarna ‘schilmodernisering’
De woningen in route 3b worden tot 2025 regulier onderhouden. Daarna krijgen zij - in aanloop naar de
schilmodernisering die in 2030 plaatsvindt - alvast het label ‘schilmodernisering’ toegewezen.
Woningen route 4: ‘verkoop’
Binnen deze categorie vindt het planmatig onderhoud plaats volgens de uniforme meerjarenonderhoudsplanning. Daarnaast gebruiken we dagelijks onderhoud voor het verhelpen van eventuele storingen en/of het
vertragen van kwaliteitsverlies. Zodra een woning vrijkomt en ter verkoop wordt aangeboden, geldt het principe
‘OFW laat nette woningen achter’. Nieuwbouwwoningen krijgen na oplevering het label ‘regulier onderhoud’.
11

Zie bijlage 1 op blz. 51 voor een compleet overzicht van alle strategische onderhoudslabels die wij hanteren.
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5

OPBRENGST ROUTEKAART

5.1 DE VERDUURZAMINGSOPBRENGST VAN ONZE ROUTEKAART
We sluiten ons SBVN af met een prognose van de verduurzamingsopbrengst van onze routekaart:
hoeveel CO2-uitstoot besparen we als we de maatregelen uit onze routekaart ten uitvoer brengen?

Historische CO2-uitstoot van onze woningen
Om een en ander in perspectief te plaatsen, geven we een overzicht van de historische CO2-uitstoot van onze
woningen. We maken hiervoor gebruik van de gegevens van E-Atlas. Dit is een tool van netbeheerder Liander,
waarmee we het werkelijk energieverbruik van onze woningen op complexniveau kunnen uitlezen (vanwege de
privacy van huurders hebben we geen inzage in het energieverbruik van individuele bewoners). Onderstaande
tabel geeft een overzicht van het gemiddelde gas- en elektragebruik per woning. De jaarlijkse schommelingen
in het gebruik worden verklaard door verduurzamingsingrepen die wij sinds 2008 hebben toegepast op onze
woningen, het verkopen en nieuwbouwen van woningen en door andere weersomstandigheden.
Type verbruik

2008

2013

2014

2015

2016

2017

2018

m3 gas / woning

1.587

1.249

1.014

1.066

1.045

1.078

1.095

KWh / woning

3.373

2.679

2.525

2.460

2.392

1.154

824

Bron: OFW (berekening op basis van werkelijk gebruik volgens gegevens uit E-Atlas van Liander)

Voor het uitrekenen van de gemiddelde CO2-uitstoot per jaar per woning maken we gebruik van de volgende
omrekennormen van het CBS11:
•

Aardgas = 1,78 kg CO2-uitstoot per m3 (kubieke meter gas)

•

Stroom = 0,47 CO2-uitstoot per KWh (kilowatuur)

Als we deze normen vermenigvuldigen met het gemiddelde gas- en elektragebruik van onze woningen, dan
komen we uit op de volgende CO2-uitstoot:
5.000

4.500
5.000

Gemiddelde CO2-uitstoot OFW in kilogram, per woning per jaar

4.000
4.500
3.500
4.000
3.000
3.500

1.585
1.585

2.500
3.000

1.259
1.259

2.000
2.500
2.000
1.500

2.825

1.500
1.000

2.825

2.223
2.223

1.000
500

1.187

1.156

1.187

1.156

1.805

1.897

1.860

1.805

1.897

1.860

2014

2015

2016

1.124
1.124

co2 elektra
542

387

542

387

1.919

1.949

1.919

co2
gas
co2
elektra
co2 gas

1.949

500
-

2008

2013

2017

2018

2008
2014 volgens 2015
2017 en CO2 2018
Bron: OFW (berekening
o.b.v.2013
werkelijk gebruik
gegevens uit 2016
E-Atlas van Liander
emissie normen van het CBS)
11

Voor meer informatie over deze omrekennormen verwijzen wij naar de CBS publicatie ‘Berekening CO2 emissies, het primair fossiel
energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland, september 2012’.
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Prognose CO2 besparing routekaart
Met behulp van onze routekaart treffen we tot 2050 een reeks van verduurzamingsmaatregelen, waarmee
we de gemiddelde CO2-uitstoot van onze woningen verminderen. Als we het effect van al deze maatregelen
bij elkaar optellen, dan verloopt de totale CO2-uitstoot van ons woningbezit als volgt:
2008

2020

Prognose totale CO2-uitstoot OFW in ton per jaar

25.000

20.000

19.475
15.000

13.192
10.000

10.093

9.304
7.062

5.000

5.506

4.525

3.988

3.451

2.915

2008

2015

2018

2020

2025

feitelijke uitstoot

2030

2035

2040

2045

2050

prognose uitstoot

25.000
Bron: OFW (berekening o.b.v. werkelijk gebruik volgens gegevens uit E-Atlas van Liander en CO2 emissie normen van het CBS)

Alhoewel het hier om een prognose gaat, geeft bovenstaande grafiek een goed beeld wat het effect is van
onze
verduurzamingsaanpak. In 2050 bedraagt de CO2-uitstoot van ons totale woningbezit nog maar 2.915
20.000
ton. Dat is een
afname van 85% ten opzichte van 2008. Dit is echter op basis van de huidige emissiefactoren.
19.475
Omdat Nederland op dit moment nog maar 6,6% van alle elektra duurzaam opwekt, bedraagt de CO2uitstoot
15.000 van elektra 0,47 CO2 per kilowatuur. In andere landen, zoals Duitsland, is het aandeel duurzame
energie al veel hoger, namelijk zo’n 35%. Het is de verwachting dat ook Nederland in de komende jaren een
groter deel van haar 13.192
elektrabehoefte duurzaam gaat opwekken. Met als gevolg een veel lagere CO2-uitstoot
per kilowatuur. Als we dit in onze berekeningen meenemen, dan is OFW in 2050 energieneutraal.
10.000

10.093

9.304
7.062

5.000

5.506

4.525

3.988

3.451

2.915

feitelijke
uitstoot

2015

2018

prognose
uitstoot

2025

2030
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2035

2040

2045

2050
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5.2 SLOTWOORD
Met dit plan geven we sturing aan onze vastgoedstrategie voor de komende jaren. We hebben hierin een
aantal maatregelen benoemd die ervoor zorgen dat we ook in de toekomst onze doelgroep passend bedienen
en blijven zorgen voor duurzaam goed wonen. We zetten hieronder de belangrijkste maatregelen op een rij:

Onze doelgroep onder dak:
•

We passen ons woningaanbod kwalitatief aan op de veranderende marktvraag. We brengen geleidelijk
meer diversiteit in ons woningbezit aan door passende woningen toe te voegen voor ouderen, jongeren
en kwetsbare huurders. Tegelijkertijd brengen we het aandeel eengezinswoningen in onze voorraad terug.

•

We kiezen voor een geleidelijke, rollende aanpassing van ons woningbezit. Dit betekent dat we in de
periode 2018-2030 per jaar zo’n 35 eengezinswoningen verkopen. Tegelijkertijd bouwen we per jaar zo’n
40 woningen bij in de vorm van appartementen en seniorenwoningen.

•

We zetten ons in om de doorstroming van senioren op een positieve manier te stimuleren. Senioren
die zolang mogelijk in hun woning blijven, ondersteunen we met aanpassingen in de woning die het
woongenot en de veiligheid verhogen. Daarnaast bieden we een wenkend perspectief aan senioren die
willen verhuizen door nieuwe aantrekkelijke woonproducten te realiseren.

Duurzaam goed wonen:
•

We houden de basiskwaliteit van ons woningbezit op orde. Gedurende verschillende onderhoudsmomenten
controleren we het kwaliteitsniveau van onze woningen en treffen waar nodig maatregelen om deze op
peil te houden.

•

We zetten ons tot 2050 in om onze woningvoorraad energieneutraal en gasloos te maken. Het verduurzamen
van onze woningen doen we in kleinere stappen. We hebben hiertoe een routekaart uitgestippeld, waarbij
we per woningcategorie de meest efficiënte en effectieve verduurzamingsingreep kiezen.

•

We houden ons woningaanbod betaalbaar door integraal te sturen op de woonlasten van onze woningen.
Een van de belangrijkste maatregelen hierbij is het verduurzamen van onze woningen, waardoor onze
huurders flink kunnen besparen op hun energierekening.

Inclusieve samenleving:
•

Ondanks de trend van huishoudensverdunning blijven we aandacht houden voor het aanbieden van
woningen die geschikt zijn voor (éénouder)gezinnen, vooral in kinderrijke wijken.

•

Door woningen te verkopen, dragen we bij aan gemengde wijken die bestaan uit een mix van huurders
en kopers.

•

We zien de wijkenergieplannen als een uitgelezen kans om de kwaliteit van onze woningen op wijkniveau te
verbeteren. Bijvoorbeeld met betrekking tot de groenvoorzieningen, tuinen en achterpaden, de overgang
van onze woningen naar het openbaar gebied etc.

Voor al deze maatregelen geldt dat we op een bewegend doel schieten. De uitrol van dit plan vindt plaats
in een uiterst dynamische woningmarkt. Er zijn veel factoren die direct of indirect van invloed zijn op onze
strategie. Het is daarom van belang dat we deze nauwlettend monitoren, zodat we tijdig kunnen bijsturen als
de veranderende omstandigheden daar aanleiding toe geven. Onze vastgoedbeleidscyclus helpt ons daarbij.
Ook vinden we het uitermate belangrijk dat we onze belanghouders actief blijven betrekken bij het uitrollen
van ons plan. Veel opgaven kunnen we immers niet alleen realiseren. We blijven daarom samen optrekken
met de gemeente Dronten, de Huurders Belangen Vereniging, onze partners en medewerkers. Zodat we
samen invulling kunnen geven aan de volkshuisvestelijke opgaven binnen Dronten!
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BIJLAGE 1

STRATEGISCHE ONDERHOUDSLABELS
Hieronder volgt een overzicht van de strategische onderhoudslabels die wij binnen ons SBVN hanteren en
de bijbehorende onderhoudsaanpak.
Regulier onderhoud
Het planmatig onderhoud vindt plaats volgens de uniforme meerjarenonderhoudsplanning. We gebruiken
dagelijks onderhoud voor het verhelpen van eventuele storingen en/of het vertragen van kwaliteitsverlies.
Schilmodernisering
Tot het moment van modernisering vindt er beperkt planmatig onderhoud plaats. Bij dagelijks onderhoud
wordt in het geval van noodzakelijke vervanging een goedkoper materiaal gekozen met een beperktere
levensduur. De woningkwaliteit mag sterker teruglopen dan volgens de normale kwaliteitsafname. Bewoners
worden op het juiste moment geïnformeerd over de schilmodernisering, zodat zij duidelijkheid hebben over
wat er staat te gebeuren en voldoende tijd hebben om zich hierop voor te bereiden.
Verkoop
Het planmatig onderhoud vindt plaats volgens de uniforme meerjarenonderhoudsplanning. We gebruiken
dagelijks onderhoud voor het verhelpen van eventuele storingen en/of het vertragen van kwaliteitsverlies.
Zodra een woning vrijkomt en ter verkoop wordt aangeboden, geldt het principe ‘OFW laat nette woningen
achter’.
Planvorming
De strategie van het complex is nog onduidelijk. Het complex wordt alleen wind- en waterdicht gehouden tot
het moment waarop het tijdelijk label wordt omgezet naar een ander strategisch label. De maximale termijn
hiervoor bedraagt vijf jaar. Gedurende deze periode vindt er geen planmatig onderhoud plaats.
Sloop en vervangende nieuwbouw
Het complex wordt binnen 7 jaar gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Tot het moment van sloop wordt
het complex alleen wind- en waterdicht gehouden. Er vindt geen planmatig onderhoud plaats (wel inspectie).
Bij dagelijks onderhoud wordt in het geval van noodzakelijke vervanging een goedkoper materiaal gekozen
met een beperktere levensduur. De woningkwaliteit mag sterker teruglopen dan volgens de normale
kwaliteitsafname. Bewoners worden op het juiste moment geïnformeerd over de sloop van hun woning,
zodat zij duidelijkheid hebben over wat er staat te gebeuren en voldoende tijd hebben om zich hierop voor
te bereiden. De nieuwbouwwoningen krijgen na oplevering het label ‘regulier onderhoud’.

STRATEGISCHE ONDERHOUDSLABELS

51

COLOFON
Oost Flevoland Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB Dronten
De Noord 47, 8251 GM Dronten
0321-38 55 00
woondiensten@ofw.nl
www.ofw.nl
www.linkedin.com/company/ofwdronten
www.facebook.com/ofwdronten

PLANFACILITATIE

BarcC (www. barcc.nl)
In opdracht van Oost Flevoland Woondiensten
Op alle teksten berust copyright.
Definitieve versie
Dronten, 5 maart 2018

