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Log in op het nieuwe 
huurdersportaal, en maak 
kans op een tablet!

‘Zonnepanelen, je wordt 
er altijd beter van’

Dronten krijgt 10 nieuwe startersappartementen
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Oost Flevoland 
Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB  Dronten
De Noord 47, Dronten
woondiensten@ofw.nl  |  www.ofw.nl 
T 0321 - 38 55 00  |  F 0321 - 31 77 33

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

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

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

CITO Glasservice (glasschade) 
T 0800 - 0909000 (gratis) 

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

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

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

Burgers mogen en kunnen steeds minder rekenen 

op ondersteuning vanuit de overheid en moeten 

zich zoveel mogelijk zelfstandig zien te redden in de 

maatschappij. Dat noemt men ook wel de afbouw van 

de verzorgingsstaat. Mensen krijgen minder onder-

steuning van zorg- en welzijnsorganisaties en minder 

begeleiding bij het wonen. Mensen worden niet meer 

zo gauw opgenomen en moeten zo lang mogelijk zelf-

standig wonen. Dit geldt ook voor kwetsbare mensen 

zoals mensen met een verstandelijke of psychiatrische 

beperking. Net als voor alle mensen is het hebben van 

een dak boven hun hoofd en een veilige woonplek 

waar je omgeving positief op je reageert, ook voor deze 

mensen erg belangrijk. 

OFW zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin 

iedereen het net wel redt, ook mensen waarvoor dit 

moeilijk is. Maar daarbij hebben we ook oog voor de leef-

baarheid van de wijk. Een leefbare woonomgeving waar 

bewoners prettig kunnen samenwonen en leven, zich 

veilig voelen en trots zijn op hun eigen woning en wijk.

Ons uitgangspunt is dat we mensen zoveel moge-

lijk aanspreken op hun kracht, wat kan iemand wel? 

We zoeken naar passende woningen waar mensen 

ondanks hun beperking goed kunnen wonen, soms 

passen we de woning aan. We spelen in op leefbaar-

heidssignalen die gaan over sociale veiligheid. Dit 

is maatwerk en we treden 

hierover in overleg met 

bewoners. Maar we zijn ook 

realistisch, als iemand echt 

niet kan, treden we in overleg met onze partners uit de 

zorg en het welzijn. In welke mate kunnen zij passende 

onder steuning bieden, zodat mensen de ondersteu-

ning krijgen die nodig is. In Dronten loopt dit goed, de 

gemeente coördineert dit, we noemen dit de Dronter 

Koers. We bewaken ook de grenzen. Het moet goed 

wonen blijven in de wijk. We spreken mensen dus ook 

aan op gedrag wat in onze ogen over de grens gaat. 

Goed wonen geldt tenslotte voor iedereen.  

Vanzelfsprekend is het fijn dat er ook burenhulp is. 

Dit doet mensen goed. Een praatje over de heg, een 

complimentje als iemand de tuin aanpakt of even de 

vuilcontainer voor de ander buiten zetten. Vanzelf-

sprekend is het dan fijn als je elkaar kent en als buren 

iets meer weet van wat er speelt. Helpt u ook mee? Een 

beetje menselijkheid, nabuurschap maakt goede buren 

en maakt het wonen voor iedereen fijn.

 

Truus Sweringa
directeur bestuurder

INCLUSIEVE SAMENLEVING 
NOODZAAK 
EN UITDAGING
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“Elk jaar laten we als team Projecten circa duizend 
woningen schilderen. Natuurlijk maken we daar 
een onderhoudsplanning voor, die begint in 
maart. Bewoners moeten tijdig weten waar ze aan 
toe zijn. Duidelijkheid is belangrijk, merk ik uit de 
tevredenheidsonderzoeken en gesprekken met 
bewoners. OFW geeft de kaders, maar creatieve 
oplossingen bedenken om tot maatwerk te komen 
vind ik wel prettig. Als er een goede reden is, heeft 
onze planning wel ruimte om af te wijken. We hebben 
gemerkt dat een beperkte keuze in bijvoorbeeld 
kleurvoorkeur voor veel mensen prima is. Het 
belangrijkst is dat de verf er goed opzit en dat we de 
overlast beperken. Voor mij geldt dat ook; materiaal 
moet allereerst functioneel zijn.”

“Via aanbestedingen onder een tiental schilderbedrijven 
willen we bereiken dat het werk zo goed mogelijk 
gedaan wordt voor een nette prijs. Het schilderwerk 
moet goed zijn, maar respectvol omgaan met onze 
partners telt ook. We doen het samen. Dat is ook 
het sociale gezicht dat we behoren uit te stralen 
naar binnen, maar ook naar buiten. Overigens doe ik 
meer dan alleen dit planmatig onderhoud. Zo ben ik 
betrokken bij nieuwbouwprojecten, asbestsanering 
en als ‘trouble shooter’ tussendoor. OFW geeft me de 
vrijheid om daarbinnen te handelen. Het contact met 

DICK STEVENS 
REGELT HET GRAAG
Op vakantie toert Dick Stevens graag op zijn motor. Liefst naar 

plekken waar niet iedereen komt, zoals Oekraïne. In zijn werk als 

coördinator planmatig onderhoud heeft hij met strakke planningen 

te maken. Hoe regelt hij dat?

Dick Stevens (62) 
opleiding: MTS Bouwkunde
ervaring: timmerman, bouwkundig tekenaar,   
 uitvoerder en bedrijfsleider schilders-
 bedrijf
functie OFW:  projectleider sinds 2007
hobby’s:  klussen, sleutelen, motorrijden en duiken
motto: “Je doet het samen”

MEDEWERKER AAN HET WOORD

mensen vind ik mooi. Het meest belangrijk is dat ik het 
werk gewoon leuk vind en daar neem ik mijn collega’s 
graag in mee. Niet voor niets ben ik voorzitter van de 
personeelsvereniging.”
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 DUBBELINTERVIEW

Marco Kersing, manager afdeling Projecten bij OFW.
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Fred de Graaff is na enige twijfel blij met zijn keuze 

‘ZONNEPANELEN, 
JE WORDT ER ALTIJD BETER VAN’
“Zondermeer ben ik blij met de tien zonnepanelen die ik op mijn dak heb liggen”, 
vertelt Fred de Graaff uit Swifterbant aan tafel. “Eigenlijk zou iedereen dit moeten 
doen. Je wordt er altijd beter van en kunt er niet op verliezen.”

De Buitenhof in Swifterbant is niet 
de enige straat waar OFW inmiddels 
zonnepanelen heeft laten leggen. In 
2016 zijn er in de drie dorpen 60 
woningen bedekt, in 2017 nog eens 
220. Marco Kersing, manager 

Wat is het voordeel van 
zonnepanelen?
Marco Kersing: “Je wekt je eigen 
elektriciteit op en verdient dus op de 
energierekening. Je betaalt gemid-
deld zo’n twintig euro aan extra 
servicekosten voor de installatie, die 
we naast de huur incasseren. 
Gemiddeld kun je ervan uitgaan dat 
je het dubbele bespaart. Dus per 
saldo verdien je gemiddeld zo’n 
twintig euro per maand. En de 
opwekking via zonnepanelen is 
milieuvriendelijker en duurzamer, 
omdat je geen CO2 uitstoot.”

Was u direct overtuigd van het 
voordeel?
Fred de Graaff: “Nee, ik geloofde 
eerst niet dat je er geld aan kon 
overhouden. Maar ik werd enthou-
siast door mijn buurman die in 2016 
al tien zonnepanelen had laten 
leggen. Toen heb ik gebeld met OFW 

afdeling Projecten bij OFW, is trots 
op het resultaat. Wel hoopt hij dat 
nog meer huurders overgaan. “Ik 
denk dat het mogelijk moet zijn om 
elk jaar 200 woningen te voorzien 
van panelen.”
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Fred de Graaff.
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en enige tijd later kwam de adviseur 
van Nooter langs voor een keuken-
tafelgesprek. Hij legde het uit, en het 
is daarna allemaal keurig voor elkaar 
gemaakt.” 

Hoe gaat het in z’n werk?
Marco Kersing: “We hebben voor 
Nooter gekozen vanwege hun 
ervaring met deze installaties voor 
woningcorporaties. Wij sturen de 
aanvraag naar hen door. Hun 
adviseur, Nico Huisman komt bij de 
bewoner langs voor een informe-
rend gesprek. Daarvoor heeft hij de 
woning al getoetst op de ligging en 
of het dak geschikt is. Wij kijken wat 
het verbruik van de bewoner is en 
koppelen dat aan het aantal zonne-
panelen. De meeste mensen 
hebben acht tot tien panelen. Op de 
omvormer of de app op de mobiele 
telefoon kun je altijd zien hoeveel 
kWh je panelen opleveren.”

Wat heeft het u opgeleverd?
Fred de Graaff: “Zo’n 2.600 kWh, ook 
dankzij de goede ligging. Het mooie 
is dat ik dit jaar maar liefst 800 euro 
terugkreeg van mijn stroomleveran-
cier. Natuurlijk moet je daar de 
264 euro van aftrekken die ik in 
maandelijkse bedragen als extra 
servicekosten aan OFW betaal. Maar 
dan houd je dus nog veel geld over 

om leuke dingen mee te doen. 
Je doet het voor het milieu, maar 
ook zeker voor je portemonnee. 
Je hebt er geen omkijken naar. En als 
er wat is, kan ik OFW of Nooter 
bellen.”

Zonnepanelen, iets voor mij? 

1. Kijk op onze website voor meer informatie of kom langs op ons kantoor 
op maandagmorgen. Er zit dan een medewerker klaar die u alles kan 
vertellen over zonnepanelen.

2. Geef uw interesse aan bij OFW
3. Nooter komt langs voor informatiegesprek.
4.	 Offerte	+	bedenktijd
5. Overeenkomst tekenen
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Wat biedt het nieuwe huurdersportaal?
Met het nieuwe huurdersportaal kunt u gemakkelijk 
vanaf de bank uw reparatieverzoek indienen, uw huur 
betalen of opzeggen op een moment wanneer u dat 
wilt. Naast een aanpassing naar de nieuwe huisstijl is het 
portaal een stuk gebruiksvriendelijker. Het persoonlijke 
portaal is bijvoorbeeld ook geschikt voor de mobiele 
telefoon en tablet (gebruiksvriendelijke computer). 
Zo kunnen nog meer mensen van onze online diensten 
gebruik maken. 

WAT VINDT U VAN 
  ONS HUURDERSPORTAAL?
In het septembernummer kondigden we het al aan; nu is het 
zover. Onze online diensten zijn verbeterd. 
Ons huurdersportaal (mijnOFW) was enkele weken uit de lucht, 
maar kwam geheel vernieuwd terug. Huurders keken mee en 
gaven feedback. Met trots kunnen we zeggen dat er een 
huurdersportaal staat dat goed bruikbaar is voor iedereen. 

Wat kunt u online regelen?
- een reparatieverzoek doen
- uw huurcontract inzien 
- uw betalingen bekijken (rekeningoverzicht) + online  
 betalen
- een betalingsregeling aanvragen
- de huurprijsopbouw inzien
- uw persoonlijke gegevens wijzigen
- medehuurderschap aanvragen of opzeggen
- betaalgegevens inzien en machtigen voor 
 automatisch incasso

‘Schitterende website. 
Ik ben digibeet, maar kon heel 

eenvoudig alles vinden wat ik zou 
willen weten!’

WIN EEN TABLET
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Wat vonden huurders ervan?
De huurders die in 2017 al (eens) gebruik maakten van 
ons oude portaal, hebben we gevraagd samen met ons 
het nieuwe portaal te testen. Ruim 40% van deze huur-
ders maakte een account aan. Met de reacties waren we 
heel erg blij. Zo zijn foutjes en onduidelijkheden gemeld 
waar we mee aan de slag konden om het portaal nog 
beter te maken. Ook kregen we complimenten voor de 
eenvoud van het gebruik. Als dank hebben we onder de 
deelnemers een tablet verloot.

‘Schitterende website. 
Ik ben digibeet, maar kon heel 

eenvoudig alles vinden wat ik zou 
willen weten!’

Hoort u ook bij de 40% die een account aanmaakt?
Alle huurders hebben van ons een activatiecode per 
e-mail of per post ontvangen. Als u uw account activeert, 
maakt u kans op een tablet. Hoe activeert u uw account  
voor ons portaal?
- Ga naar de link die u van ons heeft ontvangen per 
 mail of post.
- Voer de activatiecode in.
- Maak een nieuw wachtwoord aan.
- Controleer uw gegevens.
Doet u dit voor 1 maart 2018, dan maakt u kans op 
een van de drie tablets die we verloten. 



     10 NIEUWE 
STARTERSAPPARTEMENTEN 
     IN DRONTEN
Vanaf mei 2018 is Dronten tien startersappartementen rijker. 
Aan De Morinel, schuin tegenover het station, wordt het voormalige 
kantoor van zorginstelling Vitree omgebouwd tot woonappartementen. 
Een goede keus, want de woningen zijn allemaal al verhuurd. 

PROJECT IN BEELD
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‘Tien jonge appartementen 
met unieke elementen’

Van kantoor naar appartementen 

Van kantoor- naar woonruimte
In 2004 wilde Vitree in Dronten graag 
kantoorruimte voor haar medewer-
kers laten bouwen. OFW heeft het 
kantoor gebouwd en verhuurde het 
gebouw aan de zorginstelling. Achter 
het nieuwe kantoor verrezen enkele 
woningen voor hun cliënten. Die 
wonen er nog steeds, maar door 
organisatieveranderingen en bezuini-
gingen door de overheid was de 
kantoorruimte in 2016 niet meer 
nodig. Omdat het jonge pand 
bouwkundig prima is, zocht OFW naar 
een passende wooninvulling. Van den 

tot en met 27 jaar oud. De huishou-
dens kunnen bestaan uit een of twee 
personen. In twee appartementen 
kunnen drie mensen wonen.

Benieuwd? 
Loop even met ons mee
Zowel op de begane grond als op de 
eerste verdieping komen ieder vijf 
appartementen. De centrale hal en 
entree beneden verdwijnen. De 
appartementen op de bovenetage 
zijn bereikbaar via een trap en galerij 
aan de achterzijde. Er is zoveel 
mogelijk bestaand materiaal, zoals 
deuren en kozijnen, opnieuw 
gebruikt. Alle appartementen hebben 
vloerverwarming; een luchtwarmte-
pomp zorgt voor een efficiënte 
verwarming en ventilatie. 

Berg architecten en aannemer 
Wensink en Prins B.V. tekenden voor 
het ontwerp en de verbouw.

Starters zoeken passende 
huisvesting
De vraag naar betaalbare woon-
ruimte voor starters neemt namelijk 
toe. Bovendien blijkt uit woning-
marktonderzoek dat er in Dronten 
meer 1- en 2-persoonshuishoudens 
komen, waaronder veel jongeren. 
OFW besloot daarom om tien 
zelfstandige appartementen te 
bouwen in het pand voor jongeren 



9

OFW Vizier  |  februari 2018

Ieder z’n eigen stijl en ruimte
Bijzonder is dat appartementen 
onderling vrij verschillend zijn. Dat 
komt mede door de moderne bouw 
en speelse opzet van het kantoor-
pand. Denk aan een glazen licht-
koepel en hoge plafonds die een 
opsteekzoldertje weer mogelijk 
maken. De vloeroppervlaktes 
variëren van 50 tot 72 m². Elke 
woning heeft een eigen douche, toilet 
en keuken. Twee appartementen 
beschikken over een balkon, dan wel 
een buitenplaats. Verder is de 
omliggende tuin voor gezamenlijk 
gebruik. Elke eenheid heeft een 
nieuwe buitenberging; aan de 
straatzijde is parkeerruimte.

Kijken, kennismaken 
en kleur kiezen 

Hoe komt je appartement eruit te 
zien en wie zijn je buren? Om de 
toekomstige bewoners alvast een 
thuisgevoel te geven, werden de 
appartementenhuurders op 31 
januari j.l. uitgenodigd te komen 
kijken. Tussen de bouwwerkzaam-
heden en een hapje en drankje 
door konden de starters al goed 
zien, hoe het er uit ging zien. 
Daarna was er op het kantoor van 
OFW het kleurkeuzemoment. Welke 
kleur wand- en vloertegels wil je in 
de badkamer (en eventueel toilet) 
en welke voorkeur heeft je keuken? 
Vanaf mei zijn ze woonklaar!



 

TUINBELEID  
       EN HUURCONTRACT

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

In 2017 heeft OFW ons uitgenodigd om het beleid 
en de aanpak rond tuinonderhoud te verbeteren. 
Met verschillende samenwerkingspartners hebben 
we naar de problemen gekeken en gezocht naar een 
goede oplossing. Veel tuinen liggen er prima bij, maar 
sommige verdienen extra aandacht. Dat blijkt best 
een uitdaging.

Zelf verantwoordelijk voor je tuin
In elk huurcontract staat dat de bewoner verantwoor-
delijk is voor het tuinonderhoud dat bij de gehuurde 
woning hoort. Maar achter elke voordeur schuilt een 
ander verhaal. Niet iedereen is lichamelijk in staat om 
de tuin te onderhouden. Aan de andere kant zijn er 
mensen die onkruid mooi vinden en denken dat hier 
geen onderhoud bij hoort. Maar ook onkruid moet 
bijgehouden worden. Dit mag niet overwoekeren en 
niet tot overlast leiden voor de buren.

Geen opslag in je tuin
Ook zijn er mensen die niks om de tuin geven, of de 
tuin als opslag voor verschillende dingen gebruiken. 
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Elk jaar licht de HBV een thema uit in samenspraak met onze 
ledenraad. Dit jaar staat het tuinbeleid centraal.

Sinds	2007	is	dit	officieel	niet	meer	toegestaan.	In	de	
huurcontracten vanaf 2007 staat letterlijk dat de tuin 
niet gebruikt mag worden als opslag van bijvoorbeeld 
caravans en aanhangers. Veel mensen storen zich aan 
dergelijke grote objecten in tuinen, vooral als ze er 
dagelijks tegenaan moeten kijken. 

Uitzondering voor huurcontracten tot 2007
Huurders die voor 2007 een huurcontract hebben 
ondertekend, is deze vermelding van opslag niet 
opgenomen in het huurcontract. OFW mag een 
oud huurcontract niet ontbinden en vervolgens 
een nieuwe opstellen, omdat de voorwaarden in de 
huurcontracten zijn gewijzigd. Dit is de reden dat er 
verschil is in wat een huurder wel of niet mag in zijn/
haar tuin. 
Wel hopen we dat deze bewoners rekening houden 
met de mogelijke overlast door deze opslag. We willen 
immers met elkaar de buurt leefbaar houden.

Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl

Ervaart u overlast van groen afkomstig van uw buren, 
of meent u dat een caravan en/of aanhanger niet in de 
tuin mag staan? Bespreek het eerst eens met uw buren. 
Helpt dit niet, neem dan contact op met OFW.



Van een vaste richting… 
In het ondernemingsplan stonden 
altijd onze doelen en maatregelen 
voor de komende periode helder 
en concreet vastgelegd. Dit gaf altijd 
veel houvast. En het hielp ook om 
goed te kunnen evalueren.

…naar een dynamische vorm 
De veranderingen binnen ons werk-
veld volgen elkaar steeds sneller op. 
Daardoor zijn oplossingen minder 
pasklaar. En blijkt het steeds lastiger 
om je plannen al voor vier jaar vast 
te leggen. Daarnaast is het voor ons 
belangrijk om uitdagingen samen 
met anderen op te pakken. Dit was 
voor ons de aanleiding om ons 
plan op een iets andere manier te 
schrijven.

Hoe dan wel? Wat staat er in?
We staan in het ondernemings-
plan vooral stil bij waarom we de 
dingen doen die we doen. En hoe 
we dat dan voor ons zien. Concrete 
doelen, acties en maatregelen vindt 
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u vervolgens terug in onze jaar-
plannen. Maar bijvoorbeeld ook in 
de prestatieafspraken die we samen 
met de gemeente Dronten en de 
Huurders Belangen Vereniging 
(HBV) overeenkomen.

Welke kansen biedt het?
Met dit nieuwe plan kunnen we 
beter en sneller inspelen op de 
veranderende omgeving. En het 
zorgt ervoor dat we meer ruimte 
laten voor inbreng van onze 
 huurders, belanghouders en 
samenwerkingspartners.

Wat staat er in?
In het plan vind u vier grote pijlers. 
Bij ‘onze doelgroep onder dak’ 
nemen we u mee langs de thema’s 
en ontwikkelingen rond beschik-
baarheid van woningen in relatie 
tot de ( kwalitatieve) vraag. Bij 
‘duurzaam goed wonen’ kijkt u mee 
naar de wensen rondom kwaliteit, 
duurzaamheid en betaalbaarheid 
van onze woningen. ‘Inclusieve 

OFW Vizier  |  februari 2018

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

Fotografie  Leo van Bemmel Foto-
grafie  | Fotostudio Wierd | Ben Eekhof 
Foto&Film | Oost Flevoland Woondiensten

Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten

samenleving’ richt zich op een 
leefbare woonomgeving waar alle 
bewoners prettig samenwonen en 
waar de kwetsbare mensen het “net” 
wel redden. En de vierde pijler gaat 
over het goede contact met de klant 
en hoe digitalisering hier in past.  

We nodigen u uit
We hopen dat ons ondernemings-
plan u inspireert en uitnodigt om 
met ons mee te denken en mee te 
doen. Het is daarmee een ander 
plan dan u wellicht van ons gewend 
bent, maar een plan dat past bij nu 
en hoe wij als OFW de toekomst 
tegemoet treden.

Leest u mee? 

    ONZE PLANNEN 
VOOR DE KOMENDE JAREN
Ons ondernemingsplan (voorheen beleidsplan) is bijna klaar. 
Maar voordat we het echt definitief maken, horen we graag wat ú er van vindt. 

U vindt ons ondernemingsplan 
2018-2023 ‘Inspireren & verbinden’ 
op www.ofw.nl/publicaties onder 
‘beleidsinformatie’. We zien graag 
uw reactie tegemoet voor 15 maart. 
U kunt deze sturen naar omc@ofw.
nl. In maart organiseren wij een 
bewonersavond over dit plan.



KORT NIEUWS
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In oktober heeft OFW deelgenomen aan het Aedes imago-onderzoek 
dat KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) uitvoerde 
onder de regionale belanghouders van woningcorporaties. Uit het 
onderzoek blijkt dat OFW een zeer goede reputatie heeft onder haar 
belanghouders. Een belanghouder is een persoon of groep die het 
bereiken van organisatiedoelen kan beïnvloeden of daardoor wordt 
beïnvloed. Belanghouders zien OFW vooral als een deskundige 
 woningcorporatie. Op kernwaarden ‘Reputatie’, ‘Betrouwbaarheid’, 
‘Transparantie’, ‘Samenwerking’, ‘Financiële doelmatigheid’, ‘Lokale 
betrokkenheid’ en ‘Maatschappelijke betrokkenheid’ scoort OFW 
uitmuntend en ruim boven het sectorbeeld. 

POSITIEVE RESULTATEN
ONDERZOEK BELANGHOUDERS

LAAT UW STEM OVER OFW HOREN
OFW laat jaarlijks haar dienstverlening meten door het Kwaliteitscentrum 
Woningcorporaties Huursector (KWH). Nieuw is het onderzoek STEM; dit 
wordt niet alleen gedaan onder huurders die de afgelopen zes maanden 
contact hebben gehad met OFW. Juist van de huurders die geen recent 
contact hebben gehad, wil OFW graag weten hoe ze de woningcorporatie 
zien. Ook dit zijn huurders waar OFW wat van kan leren. De focus ligt in 
STEM op vertrouwen, tevredenheid én betrokkenheid. U kunt als huurder 
uw stem laten horen via www.allehuurderseenstem.nl/OFW.

Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging om mee te 
denken over ons ondernemingsplan. Zoals u heeft kunnen lezen 
op pagina 3 is ons ondernemingsplan zo goed als klaar. Maar we 
horen graag wat onze huurders van ons plan vinden. Daarom 
nemen we u tijdens deze avond graag mee in ons ondernemings-
plan en onze koers voor de komende jaren. Daarna vragen 
we u per thema mee te denken. We horen 
graag wat u belangrijk vindt en welke 
ideeën u heeft.

DENK MEE OP ONZE BEWONERSAVOND


