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OFW gaat ook in 2021 
voor goed wonen

‘Wij zijn er voor bewoners’ - 
huismeesters in beeld

Elke dag 20 minuten een ‘Ommetje’
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Beste bewoner, 

Alles gaat steeds meer via de computer, ook bij OFW. 
Door corona is dat allemaal in een stroomversnelling 
gekomen. Tijdens de afgelopen lockdown konden 
we woningzoekenden gewoon blij maken met 
een nieuwe huurwoning. Het héle verhuurproces 
deden we digitaal. En voor het kiezen van hun 
tegels hoeven de aanstaande bewoners van onze 
nieuwbouw aan de Lijzijde niet naar kantoor te 
komen, ook dit gaat digitaal, net als het kiezen van 
de keukens.

Wij zijn heel blij dat dit allemaal kan. Zo kunnen we 
u blijven helpen, ook in coronatijd, en zo kunnen we 
in contact blijven met u. Dit voorjaar organiseren 
we onze eerste ‘digitale bewonersbijeenkomst’. We 
hopen u dan in groten getale te zien! Hoe u zich 
hiervoor kunt aanmelden, leest u op bladzijde 14.

Terwijl wij de nieuwe mogelijkheden ontdekken 
van digitaal werken, merken we tegelijkertijd hoe 

belangrijk fysiek contact is. 
Het is mooi om te zien hoe 
ook de Vizier in een behoefte 
voorziet. Een overgrote 
meerderheid van u gaf in het lezersonderzoek aan 
de Vizier graag op papier (en niet digitaal) te willen 
blijven ontvangen. De frequentie schroeven we ook 
terug van 4 naar 5, maar de Vizier zal meer pagina’s 
bevatten.  Meer uitkomsten van het onderzoek op 
bladzijde 11. 

Wij hopen u snel weer, als vanouds, te mogen 
ontmoeten, bij ons op kantoor of bij u thuis. Tot die 
tijd… blijf gezond en bel of mail ons als u hulp nodig 
heeft!

Noek Pouw
directeur bestuurder

WE HOUDEN 
CONTACT!

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

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

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

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

GSF glasgroep Glasbreuk 
T 0320 - 25 71 57 

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

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

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur
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Dat wandelen goed is voor je lichaam is, is algemeen 
bekend. Maar wist u dat wandelen ook bijdraagt aan 
het gezond houden van de hersenen? Maak minimaal 
20 minuten per dag een ommetje voor het beste effect. 
Want naarmate je ouder wordt, neemt de werking van 
je afweersysteem af. Juist door te bewegen kan je deze 
veroudering tegengaan. Daarnaast krijg je meer energie 
na het lopen en ben je productiever. Allemaal fantasti-
sche redenen om de wandelschoenen aan te trekken.

Ga de uitdaging aan
De app maakt wandelen nog aangenamer. Start met 
vrienden of buurtgenoten een eigen wandelcompetitie 
of ga de uitdaging aan met de rest van Nederland. Zo 
loopt u samen, zonder op dezelfde locatie te zijn, hele-
maal coronaproof. Voor elk actief ‘Ommetje’ verdient u 
punten en maakt u kans op medailles. Hoe vaker u de 
wandelschoenen aantrekt, hoe meer punten u krijgt. 
Deze competitieve app zorgt voor extra motivatie. De 
app is ook nog eens educatief: aan het eind van elk 
‘Ommetje’ deelt Erik Scherder een hersenfeitje.

OFW collega’s gaan aan de wandel
Ook bij OFW lopen de collega’s massaal een Ommetje. 
Collega Yvet schoot zelfs deze prachtige foto in het 
natuurpark Lelystad. ‘Ik kreeg de tip van iemand uit mijn 
omgeving dat ze dieren in het natuurpak om 09:00 
‘s ochtends eten geven. Ik ben door de app en deze tip 
lekker vroeg naar het natuurpark gegaan en heb daar-
door deze prachtige dieren voor het eerst kunnen zien. 
Ik ben enthousiast’!

ELKE DAG 20 MINUTEN 
EEN OMMETJE! 
Heel Nederland heeft tijdens de coronacrisis het wandelen omarmd. 

Elke dag een ommetje maken is belangrijk om de hersenen gezond te 

houden. Daarom ontwikkelde de Hersenstichting samen met 

hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder de app (op de mobiele 

telefoon) ‘Ommetje’. 

De mooiste wandelroutes van Dronten
Flevoland is allesbehalve een saaie provincie, de prach-
tige wandelroutes in en rondom Dronten bevestigen 
dit. Het Revebos en de bossen van het Roggebotzand 
zijn de oudste bossen van de provincie. Samen vormen 
ze een afwisselend, groot bosgebied waarin je heerlijk 
kunt wandelen. Het natuurpad Wisentbos is een andere 
parel, die ook nog eens beschikt over een minder-
validen- pad. Het natuurpad dankt zijn naam aan de 
wisenten, de Europese bizon. 

De app Ommetje is beschikbaar in de Apple Store en de 
Google Playstore.

foto: Yvet Groeneweg
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Onze hoofdthema’s
De thema’s waar wij ons voor inzetten, zijn:
1. Onze doelgroep onder dak
2. Duurzaam goed wonen
3. Inclusieve samenleving
4. Goed contact met de klant

Om de thema’s goed in te vullen, hebben we een aantal 
acties benoemd die we in 2021 willen uitvoeren. We 
lopen alle thema’s hieronder even langs.

1. Doelgroep onder dak
Onze belofte:
• Voldoende beschikbaar woningaanbod met accepta-

bele wachttijden
• Gevarieerd woningaanbod, passend bij de behoeften 

van de doelgroep
• Betaalbaar woningaanbod, toegankelijk voor de doel-

groep

We hebben de laatste jaren veel van onze woningen 
gemoderniseerd. Nu zijn we ook weer aan het bouwen 
en dat is gezien de oplopende wachtlijsten nodig ook. 
In 2021 leveren we 24 nieuwe woningen op in ‘Het 
Palet’. Rond de jaarwisseling 2021/2022 zijn nog eens 
54 appartementen klaar aan de Lijzijde in Dronten. 
Daarnaast werken we in 2021 aan de voorbereiding van 
meer nieuwbouwprojecten, zoals het Multifunctioneel 

Centrum (MFC) in Swifterbant (30 appartementen).
Andere projecten waarmee we in 2021 aan de slag gaan, 
zijn onder meer ons huurbeleid en een visie op wonen 
en zorg.

2. Duurzaam goed wonen
Onze belofte:
• Een kwalitatieve woning, die goed onderhouden is, 

technisch in orde en veilig en gezond om in te wonen.
• Een duurzame woning, die energiezuinig, duurzaam 

gebouwd en toekomstbestendig is.
• Een betaalbare woning, waarbij de kwaliteit in verhou-

ding staat tot de prijs.

We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in veilig-
heid en duurzaamheid. Daar gaan we in 2021 mee door, 
onder andere door het plaatsten van zonnepanelen en 
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Elk jaar brengt OFW een jaarplan uit. Dat doen we passend binnen 
ons ondernemingsplan “Inspireren en Verbinden”. Benieuwd wat 
u in 2021 van ons mag verwachten? We lichten graag een aantal 
plannen toe.

OFW GAAT VOOR 
GOED WONEN IN 2021
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‘Met elkaar, maar nadrukkelijk 

ook samen met onze huurders, 

relaties en leveranciers willen we 

de acties tot een succes maken 

en zo onze doelen halen. Wij 

gaan voor een vruchtbaar 2021 

voor goed wonen in Dronten!’  

Noek Pouw, directeur-bestuurder
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warmtepompen in woningen. Goed voor een besparing 
van 133.000 kg CO2 per jaar. In 2020 hebben we met 
de Groenlandstraat al onze woningen uit jaren ‘60/begin 
’70 gemoderniseerd. In 2021 onderzoeken we hoe we 
vanaf 2023 onze woningen uit medio jaren ‘70/begin 
’80 willen verbeteren, ook met aandacht voor thema’s 
als klimaataanpassing en duurzaam energiegebruik  
(gasloos). 

3. Inclusieve samenleving
Onze belofte:
• Woningen en wijken, waar bewoners zich veilig 

voelen en trots op kunnen zijn
• Leefbare woonomgeving, waar bewoners prettig 

samen wonen en leven

In 2020 hebben we met de gemeente een leefbaar-
heidsonderzoek uitgevoerd (meer hierover later in 
2021). Mede op basis hiervan stellen we in 2021 onze 
visie of leefbaarheid op: wat doen we wel en wat doen 
we niet? Hoe werken we samen met onze wijkpart-
ners aan leefbare wijken en dorpen? Wij willen vooral 
meer de wijk in. Daartoe gaan we in 2021 met onder 
andere de Huurdersbelangenvereniging ‘doedagen’ 
organiseren, waarbij we bewoners actief betrekken bij 
projecten in de wijk.

4. Goed contact met onze klanten en partners
Onze belofte:
• Klantgerichte dienstverlening, waarbij we oog en oor 

hebben voor onze huurders

• Betrekken van huurders en stakeholders (relaties) bij 
ons werk

In 2020 zijn we gestart met het project ‘klantreis’, 
waarmee we werken aan het verbeteren van onze 
dienstverlening. In 2021 gaan we hiermee door. We 
stellen een klantvisie op die we de komende jaren 
vertalen naar al onze klantprocessen. We organiseren 
in 2021 diverse ontmoetingsmomenten om u te infor-
meren over onze projecten en daarover met u in 
gesprek te gaan. De uitnodiging voor onze 1e digitale 
bewonersavond vindt u op pagina 14 van deze Vizier. 
Wij hopen u dan te zien!
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Illegale hennepteelt staat hoog op de agenda van de politie. Het 
gaat immers niet om een paar onschuldige planten in de achtertuin, 
maar om drugscriminaliteit. Met hulp van buren kan de politie nog 
sneller schakelen bij het oprollen van een hennepplantage. Want 
vaak blijkt dat de buren al langer signalen waren opgevallen.

In elke Nederlandse plaats, dus ook 
in Dronten en omstreken, komen 
hennepkwekerijen voor. Op zolders, 
in kelders en kruipruimtes, in 
schuren en tuinhuisje tot in achter-
tuinen en in bossen en parken. Als 
een plantage zich bij u in uw buurt 
bevindt, loopt u risico op brand 
door kortsluiting en lekkage. De 
schade kan groot zijn. Dat kunnen 
we voorkomen door samen alert te 
zijn.

HOE HERKEN JE EEN 
HENNEPPLANTAGE?

Kenmerken van een 
hennepplantage
- Rolluiken of gordijnen die altijd 

dicht zijn, of afgeplakte ramen.
- Permanent een vreemde geur 

(sterk, zoetig en weeïge lucht).
- Een zoemend of ronkend geluid 

in de meterkast (door verkeerde 
aanpassingen)

- Stroomstoringen, zoals knippe-
rende lichten of schommelingen in 
sterkte. 

- Een lekkage op een vreemde plek 
in of bij de woning, of condens op 
de ramen.

- Warmte-uitstraling via muren 
van een aangrenzende woning of 
bedrijfspand

- Een ‘onbewoond’ huis of ‘verlaten’ 
bedrijfspand dat vooral in de 
avond en nacht veel activiteit kent. 

- Bouwwerkzaamheden op 
vreemde tijdstippen.

- Bewoners die heel kort op vaste 
tijdstippen thuis zijn in combi-
natie met een van bovenstaande 
kenmerken. 

Wat kan jezelf doen?
Heeft u een vermoeden van een 
hennepplantage? Meld het dan 
altijd, zelfs wanneer er geen bewijs 
is, bij de politie via 0900-8844. Dit 
kunt u natuurlijk ook anoniem doen 
via ‘Meld Misdaad Anoniem’ via 
0800-7000. 
Zo houden we samen uw buurt 
veilig en leefbaar. 
Meer informatie: www.politie.nl
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Op vele plekken timmert OFW aan de weg renovatieprojecten. 
Een mooi voorbeeld van een klein-maar-fijn project speelde 
afgelopen jaar aan De Boeg in Dronten. De bewoners zijn dik 
tevreden.

  WAAR EEN 
KLEINE RENOVATIE 
      GROOT IN KAN ZIJN

Dat zag er niet goed uit, zagen Johan 
en Kita van der Laan, toen de blauwe 
steenstrips van hun appartement in 
2019 heen en weer golfden tegen 
de achterplaat van de woning. Ook 
bij een ander complex van De Boeg, 
ook op de derde etage, speelde dit 
probleem. Johan: “Gelukkig vielen 
de steenstrips op het omringende 
balkon, en ontstond er geen gevaar-
lijke situatie. Toen ik OFW belde, 
kwamen ze direct kijken. Bij de bouw 
in 2006 was dit niet goed bevestigd, 
hoewel we sinds 2010 verder erg fijn 
wonen in dit appartement.”

Van steenstrips naar sidings
In september 2020 kon het herstel 
plaatsvinden. Nadat voor de zeker-

heid alle steenstrips werden verwij-
derd, zijn er nieuwe sidings van 
geperst hout op aangebracht. Mooi 
blauw, net zoals de steenstrips. 
Daaronder werd nog een extra isola-
tielaag aangebracht. In zeven weken 
was de totale klus voor De Boeg-
gebouwen ‘Deining’ en ‘Branding’ af. 

Netjes en in goed overleg
Johan en Kita zijn blij met het resul-
taat: “Vooral ook omdat het voor de 
Kaptein Bouwgroep uit Swifterbant 
de eerste OFW-renovatie was. Dat 
hebben ze ontzettend goed gedaan. 
Ze werken heel erg netjes, zodat 
we amper wat van alle vrijkomende 
gruis gemerkt hebben. Ook was de 
communicatie met de bewoners 

goed. Trouwens ook vanuit OFW; als 
er iets stond te gebeuren, werd met 
ons overlegd.”

Wie lust er nog koffie?
De waardering bleek wel uit het 
feit dat de bewoners van de twee 
penthouses de timmerlieden regel-
matig trakteerden op wat lekkers, 
zoals soep of bitterballen. “Wie is 
er nu aan de beurt om koffie te 
schenken?”, herbeleeft Kita de goede 
relatie tussen de huurders en de 
aannemer. “Ja, we zijn gewoon erg 
tevreden: het ziet er mooi uit en 
qua onderhoud is het met een natte 
doek prima schoon te houden.”
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PROJECT VOOR DE BOEG



‘WIJ ZIJN ER VOOR 
          DE BEWONERS’
Naast vele eengezinswoningen telt OFW enkele tientallen apparte
mentencomplexen, verspreid over Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. 
Twee huismeesters van OFW zorgen dat deze wooncomplexen er netjes bij 
staan. Wat houdt hun werk in en waarom doen ze het zo graag?

MEDEWERKERS IN BEELD
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Huismeesters van de appartementencomplexen 

Samen met Alex Kamstra (61) is 
Yvonne Verschoor (62) eerste 
aanspreekpunt voor de bewoners 
van de appartementencomplexen. 
Want naast de twee huismeesters 
werken bij OFW ook enkele mede-
werkers ‘Leefbaarheid’ die vooral in 
de wijken actief zijn. “Onze rol is het 
juist om vooral in en rond de 
complexen te zorgen voor die 
leefbaarheid”, geeft Alex het verschil 
aan. “En daarbij moet je vooral 
denken aan de centrale openbare 
ruimtes, zoals de galerijen, de hal en 

gemakkelijk aanspreekbaar, heeft 
gevoel voor techniek en wil graag 
helpen. Daarmee kom je een heel 
eind als huismeester.” Om het 
overzichtelijk te houden, hebben de 
twee collega’s hun aandacht 
verdeeld. Yvonne beheert zo’n tien 
seniorencomplexen (vanaf 55 jaar), 
zoals Het Tussendek, De Regenboog, 
De Tas en De Werf. Alex heeft de 
andere vijftien complexen onder zijn 
hoede, waaronder Het Hogerhuis, 
De Barrage en De Stag. Tijdelijk 
beheert hij ook de studentenappar-

de binnenplaatsen.” Voorkomende 
klussen zijn het vervangen van 
lampen in de centrale hal, het 
bijhouden van de namenlijst bij de 
gezamenlijke entree of een rook-
melder van nieuwe batterijen 
voorzien.

Gemakkelijk aanspreekbaar
Waar Yvonne al 28 jaar huismeester 
is, is Alex nog maar een paar 
maanden actief bij OFW. Yvonne ziet 
dat haar nieuwe collega het in de 
vingers heeft: “Hij blijft rustig, is 

Wie is Yvonne Verschoor (62)? 

Sinds 1993 werkt ze bij OFW, maar ze heeft een achtergrond als 

verpleegkundige. Tot ze zich liet omscholen in de techniek. “Ik 

wilde iets met mijn handen doen en heb bijvoorbeeld leren lassen 

en kwam met installatietechniek in aanraking. Met dat diploma 

mocht ik bij OFW beginnen als huismeester, toen nog vanuit mijn 

kantoortje in woonzorgcentrum de Regenboog.”

Wie is Alex Kamstra (61)? 

Pas sinds 1 december 2020 is hij huismeester bij OFW. Daarvoor 

was hij twintig jaar Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in 

zijn woonplaats Lelystad. “Op straat was ik gewend om iedereen 

aan te spreken op gedrag, en dat onderdeel komt nu terug. Daar-

naast heb ik inzicht in techniek, omdat mijn eerste baantje bij een 

timmerfabriek was. Dus handig ben ik ook wel.”
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tementen op de Aeres Campus wegens zwanger-
schapsverlof van een collega Leefbaarheid. 

‘Maar ik kan ook streng zijn’
Beiden - gestoken in een jas met OFW-logo - zijn 
veel onderweg, maar ook regelwerk hoort erbij. 
“Mijn dag begint meestal op kantoor”, geeft Yvonne 
een kijkje in haar agenda. “Daar bel ik met schoon-
maakbedrijven of de groenvoorziening. In de loop 
van de dag maak ik een ronde om te zien of het 
goed gedaan is. En ik probeer met elke nieuwe 
bewoner kennis te maken. Dat is ook handig, want 
nieuwere gebouwen hebben bijvoorbeeld een 
verwarmingssysteem dat anders werkt dan 
mensen gewend zijn. Dan leg ik dat uit; ik ben er 
immers voor de bewoners. Ja, soms help ik met 
een hand-en-spandienst, zoals een lamp 
ophangen. Maar ik kan ook streng zijn, als een 
scootmobiel op de verkeerde plaats geparkeerd 
staat.”

‘Bewoners weten mij al te vinden’ 
“De jongere doelgroep past bij me”, stelt Alex: “Ze 
gaan wat vaker in discussie, dat vind ik juist leuk. 
De meeste mensen zijn fatsoenlijk en het complex 
staat er netjes bij. En als er toch een vuilniszak op 
de galerij in de weg staat, spreek ik de bewoner er 
op aan. Als je maar uitlegt waarom het hinderlijk is. 
Meestal is het een uur later wel opgeruimd. 
Inmiddels ben ik aardig wegwijs in de gemeente; ik 
vind het fijn werken hier. En bewoners weten mij 
intussen ook al goed te vinden. Een goed teken.”

Verschil met vroeger
Yvonne ziet wel verschillen met ‘vroeger’: “Toen was 
een van de bewoners vaak wel thuis en besteedde 
men meer tijd aan huis en tuin. Veel zag er dus ook 
uit om door een ringetje te halen. Natuurlijk zie je 
dat nog wel, maar wel minder, dat is nu eenmaal 
zo. Net zoals ik mensen toen met ‘u’ begroette en 
nu sneller ‘jij’ zeg. Maar dat komt ook omdat ik zelf 
ouder word”, lacht ze.

Foto’s Ben Eekhof Fotografie



 

    

HEEFT U EEN KLACHT, 
LAAT HET ONS WETEN

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

In bijna alle gevallen verloopt het contact tussen huur-
ders en OFW zonder problemen. Toch kan er iets 
verkeerd gaan. Bij klachten probeert OFW zo snel moge-
lijk een oplossing te vinden. 

Zo meld u een klacht
Op de website van OFW vindt u onder de rubrieksnaam 
Over OFW de zoekterm ‘Klacht’. Hier kunt u terecht 
voor een melding over (buren)overlast, klachten of 
complimenten over de dienstverlening van OFW, of een 
reparatieverzoek. 

Bent u niet tevreden?
Misschien bent u niet tevreden over het contact met 
OFW en/of de oplossing die u is aangeboden. Vul in dat 
geval het klachtenformulier (via de link onderaan de 
webpagina) in. Dan weet OFW precies wat u bedoelt. De 
klachtencoördinator van OFW gaat met de betrokken 
afdeling op zoek naar een betere oplossing. Een klacht 
of suggestie helpt OFW om oplossingen te zoeken en 
misschien aanpassingen te doen in de werkwijze.

Bent u niet tevreden met een reparatie, of vindt u het antwoord 
op een vraag onduidelijk? De HBV wordt regelmatig benaderd door 
bewoners om hen te helpen bij het oplossen van een vraag of klacht. 
Hoe gaat dat in z’n werk?

HBV 
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl
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De HBV 
behartigt al 
20 jaar uw 

huurbelangen!
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Let op: het klachtenformulier gaat dus alleen naar 
de klachtencoördinator van OFW. Daarnaast is er 
de Landelijke Klachtencommissie Huurwoningen; 
zij krijgt het formulier dus niet. Wel kan zij een 
klacht behandelen als OFW er bijvoorbeeld niet 
uitkomt met een huurder.

Wanneer schakelt u de HBV in?
Wanneer u vindt dat een klacht niet snel wordt opgepakt 
door OFW, kunt u de HBV inschakelen. De HBV is géén 
onderdeel van OFW, maar een onafhankelijke vereni-
ging. Voor advies is de HBV zowel telefonisch als per 
mail/brief bereikbaar. Wilt u dat de HBV u ondersteunt 
met het oplossen van een klacht? Geef uw klacht dan 
schriftelijk door: per mail of brief aan de HBV. 

Waar vindt u het klachtenformulier? 
Kijk op www.ofw.nl/contact/contact-over/klacht-1

http://www.huurdersbelangenvereniging.nl
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Afgelopen december viel een bijzondere Vizier bij u op de mat. 
Niet alleen was dit het laatste exemplaar van 2020, we vroegen u 
ook om uw mening over ons bewonersblad. Veel van u gaven 
gehoor aan die oproep en hebben een ingevulde vragenlijst bij ons 
ingeleverd. Wij willen iedereen hiervoor ontzettend bedanken! In 
deze eerste Vizier van 2021 praten we u bij over de resultaten.

De feiten op een rijtje
Maar liefst 435 mensen hebben deel-
genomen aan ons lezersonderzoek, 
een heel mooi aantal! De één vulde 
de vragenlijst online in en een ander 
heeft de vragenlijst met de bijge-
voegde antwoordenvelop naar ons 
teruggestuurd. Een ruime meerder-
heid (60,5%) geeft aan de Vizier hele-
maal te lezen en bijna 20% geeft aan 
de Vizier altijd even door te bladeren. 
We waren natuurlijk ook benieuwd 
wat voor onderwerpen u graag terug-
ziet in de Vizier. Hiervoor hebben 
we een aantal suggesties gegeven 
en kregen we ook een aantal mooie 
ideeën terug van u. Het is wel duide-
lijk dat tips over onderhouden en 
verduurzamen van de woning (en 
besparen) en verhalen van huurders 
graag gelezen rubrieken zijn en in 
2021 komen deze rubrieken dus 
zeker terug.

Gaat er iets veranderen?
Vooraf was onze vraag of de 

Vizier wel goed gelezen wordt en 
misschien beter in digitale vorm 
verder kan. De enquête, die vooral 
is ingevuld door onze huurders van 
45 jaar en ouder, laat zien dat de 
Vizier onder deze doelgroep juist 
goed gelezen en zeer gewaardeerd 
wordt. Uit het onderzoek blijkt dat 
de meerderheid (86%) de Vizier het 
liefst op papier ontvangt. Hier geven 
we graag gehoor aan en we gaan 
daarom op de vertrouwde manier 
door met de Vizier. Wel gaan we 
naar 4 edities per jaar, één voor 
elk seizoen. Daar staat tegenover 
dat elke editie in het vervolg meer 

LEZERSONDERZOEK: 
WAT ZIJN DE RESULTATEN?

pagina’s (en dus meer artikelen) 
bevat. 

Wilt u de Vizier toch liever digitaal 
lezen? Dat kan natuurlijk ook!

Uw idee in de Vizier!
Ons onderzoek maakt duidelijk dat er 
bij de lezers van de Vizier veel mooie 
en leuke ideeën zijn voor artikelen. 
Heeft u ook een idee voor een artikel, 
heeft u een mooi verhaal of kent u 
iemand die we moeten interviewen? 
Stuur ons uw idee dan vooral toe! Dit 
kan via woondiensten@ofw.nl of tip 
ons via de website!
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Is het druk bij jullie?
“We hebben onze handen vol met 
bellen en afspraken maken. Mensen 
zijn nu meer thuis en dan hoor en 
zie je meer. En omdat sommigen 
zich misschien ook vaker zorgen 
maken over werk en gezondheid, 
ontstaan sneller irritaties.”

Waaraan kun je denken?
“Een verwaarloosde tuin of geluids-
overlast van kinderen of de televisie. 
Deze lockdown kunnen mensen 

last hebben van een buur die te luid 
spreekt tijdens een computerverga-
dering. Of wat te doen met irritatie 
over de vele pakjes van de buren die 
bij jou afgeleverd worden.”

Wat doe je met die klachten?
“Als iemand belt of mailt, vraag ik 
wat er aan de hand is, en wat je zelf 
al gedaan hebt om het te verhelpen. 
Ik kijk of wij het als Buurtbemidde-
ling kunnen oppakken en welke van 
onze zestien bemiddelaars dat het 
beste kunnen doen.”

Wie zijn die 
buurtbemiddelaars?
“De meesten hebben een mediation-
achtergrond, zodat ze goed om 
kunnen gaan met deze situaties. 
Maar vooral kunnen deze mannen 
en vrouwen zich goed inleven in 
een ander. Ze zijn neutraal, dus ze 
komen niet om ergens een oordeel 

over te geven. En we hebben een 
geheimhoudingsplicht, dus we delen 
niks met OFW of andere organisa-
ties.”

Hoe pakken ze dat aan?
“Ze werken in tweetallen. Eerst 
gaan ze in gesprek met de melder, 
daarna met de buur. Als die mee wil 
werken, nodigen ze beide buren uit 
op neutraal terrein - bijvoorbeeld 
op het MDF-kantoor, om samen een 
oplossing te vinden.”

Hoe reageren buren eigenlijk?
“Vaak blijkt dat buren niet weten 
wat er bij elkaar speelt. Denk aan 
iemand die nachtdiensten draait en 
overdag wil slapen. Of misschien zit 
iemand even niet lekker in zijn vel. 
Mensen vinden het fijn dat wij langs-
komen, in plaats van bijvoorbeeld de 
politie. Dat laatste doet toch wat met 
de burenrelatie, terwijl een goed 

Geluid bij de buren, dat hoort erbij. Maar soms leidt het tot oplopende 
irritaties. Gelukkig is er dan Buurtbemiddeling van MDF, die met beide 
buren in gesprek gaat. Coördinator Wendy Rademakers heeft een tip: 
“Trek maar sneller aan de bel bij elkaar of bij ons.”

‘TREK MAAR WAT SNELLER  
    AAN DE BEL!’

Wendy Rademakers van MDF Buurtbemiddeling:

Wendy Rademakers, coördinator 

Buurtbemiddeling 

“Ik wil graag werken met en voor mensen, 

met als doel ze verder te helpen. Na 

mijn hbo-studie Maatschappelijk werk & 

Dienstverlening ben ik in 2002 bij MDF 

gaan werken op verschillende afdelingen. 

Alweer acht jaar ben ik nu coördinator.”
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gesprek met elkaar langdurig die 
relatie kan verbeteren.”

Werkt jullie aanpak?
“Jazeker. Zes weken na het eerste 
gezamenlijke gesprek nemen de 
Buurtbemiddelaars weer contact 
op met beide buren. Zeker 9 van 
de 10 meldingen blijken dan goed 
opgelost, juist omdat de buren 
zelf de oplossing hebben bedacht. 
Regelmatig heb ik een kippenvel-
momentje als buren weer goed met 
elkaar omgaan.”

Hoe ga jij zelf met je buren om? 
“Als we een feestje hebben, of toen 
we onze tuin omgooiden, informeer 
ik hen vooraf; dat helpt bij een 
burenrelatie. En er gebeurt zoveel 
moois in Dronten. Neem De Beste 

Buur van Dronten: daar kwamen 
zoveel reacties op; buren die bood-
schappen voor elkaar doen of de 
tuin doen.”

Heb je nog suggesties?
“Let erop dat je jouw beleving niet 
invult voor een ander. Vraag eerst 
eens, waarom hij of zij iets wel 
of niet doet. Ervaar je toch een 
probleem, hoe klein ook, bespreek 
het. Kom je er niet uit, of wil je eerst 
advies, trek direct aan de bel bij 
Buurtbemiddeling. Wij kunnen je 
tips geven of bemiddelen. Want hoe 
groter iets wordt, hoe lastiger om 
eruit te komen. Dat wil je toch niet?”

Behoefte aan Buurtbemiddeling: 
bel 0321 - 319 522, of mail naar 
buurtbemiddeling@mdflevoland.nl.

Tips voor een fijnere buur(t) 
1. Wacht niet te lang met het 

bespreken van een irritatie.
2. Ga naar de buren toe, als je rustig 

bent.
3. Geef aan waar je last van hebt en 

doe een verzoek aan de buren.
4. Let op je toon: beschuldigend of 

oordelend praten werkt averechts.

Wat doet Maatschappelijke 
Dienstverlening Flevoland 
(MDF)?
MDF helpt je kosteloos bij het 
omgaan met problemen in je dage-
lijks leven op drie gebieden: 
• Mens & Relatie - Kom je er met je 

partner of buren niet uit?
•  Geldzaken & Schulden - Heb je 

schulden en/of geen inzicht in je 
uitgaven?

• Opvoeden & Opgroeien - Kun 
je als ouder of opvoeder advies 
gebruiken?

Kijk op www.mdflevoland.nl, of bel 
met 0320 - 21 17 00 of mail naar 
mdf@mdflevoland.nl.

Ben Eekhof Fotografie



Uitnodiging
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Een hapje en drankje, enthousiaste huurders en de mogelijkheid 
om over diverse thema’s te praten met onze medewerkers. Dit 
is het recept voor onze succesvolle bewonersavonden. Vanwege 
de coronapandemie is dit helaas niet mogelijk. We hebben deze 
avonden en u gemist en daarom gaan we digitaal. We houden op 
dinsdag 20 april een digitale bewonersavond en u bent uitgenodigd!

Wat staat er op de planning?
De avond wordt geopend door directeur-bestuurder 
Noek Pouw. Hij vertelt u graag wat de plannen zijn van 
OFW voor 2021. Daarna gaan we graag verder met u in 
gesprek over een aantal thema’s. Hiervoor richten we 
speciale digitale kamers in. U heeft zelf de keuze over 
welk thema u na wilt praten en eventuele vragen wilt 
stellen. De thema’s zijn:

• Nieuwbouw
 Er staat weer een aantal mooie projecten op de 

planning. Welke dit zijn en waar we gaan bouwen. We 
vertellen u dit graag. 

• Opgave & middelen
 Welke maatschappelijke opgaven stelt de overheid 

BEWONERSAVOND:
U KOMT TOCH OOK?

aan woningcorporaties en hoe staat OFW er finan-
cieel voor? Waar gaat elke euro naar toe? We geven u 
graag een inkijkje. 

• Leefbaarheid
 Wat mag je van elkaar en je buren verwachten. En 

welke mogelijkheden heb je zelf om prettiger met 
elkaar samen te leven?

• Klantvisie
 We willen de komende tijd opnieuw kijken hoe wij het 

beste met u als onze klant om kunnen gaan. En hoe 
wij u meer kunnen betrekken bij ons werk. Wat vindt 
u belangrijk?

Meldt u zich ook aan?
Wees er snel bij, want er is een maximum van 75 
personen. Aanmelden kan tot vrijdag 9 april op onze 
website: ofw.nl/bewonersavond.

We hopen u deze avond te ontmoeten. En natuurlijk 
hopen we u in het najaar weer uit te nodigen voor een 
bewonersavond bij ons op kantoor.

Aanmelden: ofw.nl/bewonersavond
Voorafgaand ontvangt u een instructie en link per e-mail 
waarmee u kunt deelnemen aan de bewonersavond.  

Datum:
dinsdag  20 april 

Tijd: 
19:00 uur
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Het plaatsen van zonnepanelen, onderhoud van de airco of 
reparatie aan de dakbedekking; onze monteurs moeten er het 
dak voor op. De verantwoordelijkheid van het voorkomen van 
valgevaar ligt bij de gebouweigenaar en bij de werkgever: OFW 
dus. Hoe zorgen we dat het valgevaar minimaal is?

Valbeveiligingsmaatregelen
Een werkplek op hoogte moet 
worden voorzien van valbeveili-
gingsmaatregelen, bedoeld om te 
voorkomen dat werknemers van 
het dak vallen. Zo’n maatregel soms 
voor in de vorm van een hekwerk, 
maar in de meeste gevallen wordt 
gebruik gemaakt van op het dak 
aanwezige ankerpunten. Ook 
gebruiken we soms een permanent 
lijnsysteem waaraan de monteur 
zich met een harnasgordel kan 
verankeren. Onze partner in dak 
valbeveiliging is VTD

Collectieve en persoonlijke 
middelen
Al bij het ontwerpen van hoge 
gebouwen wordt rekening 
gehouden met het aanbrengen van 
valbeveiliging. Werknemers die op 

de daken komen, moeten persoon-
lijke beschermingsmiddelen bij zich 
hebben, zoals veiligheidsschoenen 
en een goedgekeurd harnastuig. 
Collectieve valbeveiligingsmiddelen, 
zoals de ankerpunten, hebben 

VEILIG HET DAK OP

de voorkeur boven persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Als struc-
turele middelen niet haalbaar zijn 
en er kortdurende werkzaamheden 
moeten worden verricht, mag met 
individuele beveiligingsmiddelen 
worden gewerkt. 

Elk jaar inspectie
Onze hoge gebouwen zijn door-
gaans voorzien van permanente 
valbeveiliging. De valbeveiligings-
voorzieningen worden jaarlijks 
geïnspecteerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met veranderende 
regelgeving. Dit jaar laat OFW op 
enkele daken aanpassingen doen, 
zodat de daken weer voldoen aan 
de Arbowet. Hiermee weten wij 
zeker dat de daken weer voldoen 
aan alle normen en eisen.

Gebouwen voorzien van valbeveiliging 

Foto: VTD
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Wat willen OFW, HBV en de gemeente Dronten in 
2021 en 2022 samen bereiken?
• Nieuwe vorm van buurtschouw - ook rond 

verkeers veiligheid;
• Goede aansluiting van de woningvoorraad -  

op behoefte van huurders;
• Aandacht voor veilige en leefbare wijken - ook 

voor bijzondere doelgroepen.

In december 2020 tekenden de bestuurders van 
OFW, gemeente Dronten en Huurders Belangen 
Vereniging (HBV) deze prestatieafspraken. 
Hiermee maken ze duidelijk welke bijdrage zij dit 
en komend jaar leveren aan de sociale huur-
sector in de gemeente Dronten. Op onze website 
kunt u de prestatieafspraken doorlezen.

OFW TEKENT VOOR PRESTATIEAFSPRAKEN

OFW vindt het belangrijk dat onze medewerkers in een veilige, schone en rookvrije omgeving kunnen 
werken. Dat komt hun welzijn en gezondheid immers ten goede. Dat begint bij een veilige werkvloer op 
kantoor, onderweg en in de werkplaats. Maar wist u dat u daar ook aan bij kunt dragen door er reke-
ning mee te houden, wanneer onze medewerkers bij u langskomen voor een klus of gesprek? 
Rookvrij, schoon en veilig, dat werkt voor ons een stuk prettiger. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
Bij vragen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

VEILIG EN VERANTWOORD WERKEN, 
OOK BIJ HUURDER THUIS


