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1 BESTUURSVERSLAG  

Uitdagende tijden  

2012 is een jaar dat de woningcorporatiesector op haar voetstukken deed trillen. De verhuurdersheffing van 
kabinet Rutte I was al fors maar de verhuurdersheffing van kabinet Rutte II leek tot voor kort onmogelijk. Hier 
kwam dan nog een forse saneringsheffing van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) overheen als 
gevolg van de Vestia-affaire rond derivaten. Voor OFW betekende dit, dat zij alle zeilen bij moest zetten om, 
ondanks deze forse heffingen, toch nog zoveel mogelijk haar volkshuisvestelijke doelstellingen te kunnen 
realiseren. Dankzij gemotiveerde medewerkers, betrokken stakeholders, waaronder zeker de Huurders 
Belangen Vereniging (HBV) en de gemeente Dronten te noemen zijn, is dit in belangrijke mate gelukt. 
 

Bezoek minister 

OFW was zeer vereerd met het bezoek van minister Spies in september 2012. Zij kwam omdat OFW haar 
1500

e
 woning duurzaam had gemoderniseerd. De voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) 

bevestigde uit eigen ervaring dat het energiegebruik fors was afgenomen. Tevens kon OFW de minister als 
eerste het (digitale) duurzaamheidsplan van OFW overhandigen. Dit plan is gemaakt om hiermee kennis te 
delen met andere organisaties die zich willen inzetten voor energiebesparing en duurzaamheid. De minister 
nam het graag in ontvangst en prees OFW voor haar inzet op dit terrein. Tenslotte heeft OFW de minister 
nog een aantal discussienotities overhandigd waarbij zij wees op systeemgrenzen waar OFW tegenaan loopt 
bij duurzame energieopwekking. De minister beloofde dat ambtenaren hier een reactie op zullen geven. 
 
Energiebesparing is ook voor de OFW-huurders een belangrijk thema. De Fruithof in Biddinghuizen werd 
nummer twee in de landelijke klimaatstraatwedstrijd. Een knappe prestatie. Als gevolg hiervan werd OFW 
Klimaatstraatwedstrijd corporatie van het jaar 2012. OFW voelde zich zeer vereerd met deze prijs, vooral 
omdat het aangeeft, dat ook huurders van OFW dit een belangrijk onderwerp vinden en zich hiervoor willen 
inzetten. Logisch want het raakt hun woonlasten. 
  

We zijn er trots op dat we in het afgelopen jaar 2012 diverse moderniseringsprojecten, zoals Dronten 
Centrum fase I en II en De Oeverloper hebben opgeleverd. De moderniseringsprojecten Dronten Centrum 
fase III en de Lucernehof zijn in 2012 voor een groot deel uitgevoerd. In het voorjaar van 2013 zijn deze 
projecten opgeleverd. Door deze projecten is de kwaliteit van de woningen, zowel technisch, esthetisch als 
energetisch, sterk verbeterd. Onze huurders merken dit direct op hun energierekening. 
 

De nieuwbouw van de Bloemenzoom (24 eengezinswoningen), Fazantendreef woongroep De Wiekslag (24 
appartementen en 1 gemeenschappelijke ruimte) en Cultuursingel te Biddinghuizen (8 
startersappartementen) hebben tot een vergroting van het aanbod aan huurwoningen geleid.  
 
OFW heeft vier appartementen in het gebouw de Tij en 23 in de Bries aangekocht van VOF De Boeg.  
De school in Dronten-West die in 2012 door OFW gerealiseerd is en de nieuwbouw van het educatief 
centrum in Biddinghuizen (oplevering medio 2013) zijn een belangrijke toevoeging aan een goed 
voorzieningenniveau in de gemeente Dronten. 
 

Kabinetsbeleid heeft forse impact 

In het jaar 2012 hebben we belangrijke stappen gezet om te anticiperen op de ontwikkelingen uit de 
landelijke politiek, in eerste instantie op de maatregelen uit kabinet Rutte I, later ook op die van kabinet Rutte 
II. Als gevolg van Rutte I werd het huurbeleid aangepast bij nieuwe verhuringen. Om de verhuurdersheffing 
vanwege Rutte I op te vangen, heeft OFW al diverse besparingen op haar organisatiekosten en onderhoud in 
2011 en 2012 doorgevoerd. Bovendien is de samenwerking met verschillende externe projectleiders 
beëindigd. De operationele kasstromen werden hierdoor, rekening houdend met de aflossingsfictie van het 
WSW en de verhuurdersheffing vanuit Rutte I, voor de komende jaren positief. 
 
Medio 2012 werden we geconfronteerd met een B1-oordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 
Dit B1-oordeel werd veroorzaakt door het aantal bouwkundige projecten dat in de planning stond en door de 
invoering van de verhuurdersheffing van Rutte I. Daarom is het aantal in de toekomst te ontwikkelen 
nieuwbouwprojecten fors teruggebracht. Als gevolg van Rutte II heeft OFW nog meer moeten snijden in haar 
projectenportefeuille. Vanzelfsprekend betekende dit dat OFW pijnlijke keuzes moest maken.  
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De stakeholders van OFW dachten verschillend over de prioriteitstelling. De gemeente hechtte aan 
nieuwbouw en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) vond met name het afmaken van de modernisering 
erg belangrijk. OFW heeft hierin een middenweg proberen te vinden. De bouw van 76 nieuwe woningen in de 
Gilden is gestart net voor hat afkondigen van de plannen van Rutte II. OFW zet nu in om in ieder geval 
middelen te vinden om de modernisering van de Chaletwoningen en de Greente Zuid, zij het in een 
lightversie, de komende vier jaar mogelijk te maken. 
 
Uit de begroting 2013 en de meerjarenprognose 2014 t/m 2018 blijkt dat OFW haar projectenplanning tegen 
het licht heeft gehouden en een aantal nieuwbouwprojecten heeft stilgelegd. De motivatie hiervoor ligt 
gedeeltelijk in de markt en gedeeltelijk in het gebrek aan financieringscapaciteit.  
 
Vanuit markt- en volkshuisvestelijke overwegingen heeft OFW een tweetal projecten, 24 appartementen in de 
Graafschap en 36 seniorenappartementen aan De Voor in Biddinghuizen stilgelegd. Daarnaast heeft OFW 
ter voorbereiding op de begroting 2013 de volgende projecten stopgezet: 
 

 Nieuwbouw De WoonArk, één appartementsgebouw,  

 Nieuwbouw Dronten West, 42 startersappartementen en een kinderdagverblijf, 

 Fazantendreef zorg, 

 Sloop met vervangende nieuwbouw aan de Giekstraat, 

 Woonzorgzone Swifterbant, 

 De WoonArk, twee appartementengebouwen in de koop, 

 Bloemenzoom, acht koopwoningen. 
 

In november 2012 werden de effecten van het nieuwe regeerakkoord van Rutte II zichtbaar. De maatregelen 
hebben verstrekkende gevolgen voor de corporatiesector. De impact is vanuit historisch perspectief 
ongekend. Met name de extra verhuurdersheffing heeft grote gevolgen. 
 
De inkomensafhankelijke huurverhoging die ter compensatie van de heffing wordt ingevoerd heeft grote 
gevolgen voor de betaalbaarheid voor huurders. In eerste instantie was het de bedoeling dat het huidige 
woningwaarderingssysteem zou worden vervangen door een maximum-huur van 4,5 procent van de WOZ-
waarde. Door deze maximum-huur zou OFW geen enkele compensatie voor de verhuurdersheffing in 
rekening kunnen brengen. Sterker nog, op grote schaal zou tot huurverlaging overgegaan moeten worden. 
 
Al snel bleek dat invoering van deze maximum-huur niet haalbaar was vanwege de beperkingen voor 
woningcorporaties in gebieden met relatief lage WOZ-waarden. OFW valt ook in deze categorie. 
Doorrekeningen van onder andere het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het CFV lieten zien 
dat een groot aantal corporaties in de problemen zou komen. Dit in tegenstelling tot de doorrekeningen van 
het Centraal Planbureau (CPB). De doorrekeningen van het CPB waren in een zeer korte tijd opgesteld en 
gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten (onjuiste WOZ-waarden).  
 

In december 2012 kwamen de sectorinstituten met voorschriften voor de verwerking van de 
verhuurdersheffing en de heffing saneringssteun voor de aanlevering van gegevens in de dPi 
(prognosegegevens voor de komende vijf jaar). De dPi moest voor 1 februari 2013 worden aangeleverd op 
basis van deze nieuwe uitgangspunten. Bij het opstellen van de begroting kon hier nog geen rekening mee 
worden gehouden, omdat toen de kabinetsplannen nog onbekend waren. Daarom diende de Raad van 
Commissarissen (RvC) bij het aangepaste beleid te worden betrokken. Hiervoor is een  notitie opgesteld 
‘aanpassing uitgangspunten meerjarenbegroting en consequenties van de organisatie’. Deze notitie is 
behandeld in de RvC en geldt als basis voor de dPi-gegevens, die aan het begin van 2013 zijn verstrekt aan 
de sectorinstituten.  
 

De heffing voor de saneringssteun is ten eerste op de Vestia-problematiek en ten tweede op de verwachting 
dat meer corporaties in de problemen komen gebaseerd. Voor de komende jaren wordt door de 
sectorinstituten uitgegaan van zeer aanzienlijke heffingen. Deze leggen boven op de forse  
verhuurdersheffing een extra beslag op de operationele kasstromen en investeringsmogelijkheden van OFW.  
 

De sectorinstituten verwachten ook in de komende vijf jaar nog een aanzienlijke daling van de WOZ-waarden 
van woningen. Deze daling komt bovenop de sterke daling van de WOZ-waarden in de periode vanaf 2008. 
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Aan de hand van de criteria van de sectorinstituten en de extra verhuurdersheffing heeft OFW aanvullende 
maatregelen genomen om de operationele kasstromen positief te houden. OFW heeft hierin de te realiseren 
besparingen op de werkorganisatie en het planmatig onderhoud verwerkt en toegelicht.  Bovendien is het 
aantal nieuwbouwprojecten wederom teruggebracht. De projecten die in deze prognose zijn komen te 
vervallen zijn: 
 

 Locatie de Kombuis te Swifterbant, 24 huurappartementen, 

 De Gilden fase II, 22 huurwoningen (onderdeel van 98 woningen), 

 De Gilden fase III, 30 huurwoningen, 

 Modernisering Koolzaadhof en Spiegelstraat. 
 

Na deze aanpassing  heeft OFW nog slechts een drietal moderniseringsprojecten, in afgeslankte vorm, in 
haar projectenplanning. OFW wil de modernisering van de Chaletwoningen, Greente Zuid en Spelwijk vanuit 
met name volkshuisvestelijke argumenten prioriteit geven. Ook is door de HBV nadrukkelijk aandacht 
gevraagd voor deze moderniseringsprojecten. 
 
De nieuwbouw van 76 huurwoningen in de Gilden is eind 2012 gestart en is in 2013 volop in uitvoering. Dit is 
een belangrijke prioriteit van de gemeente. Voor de komende vier jaar heeft OFW daarnaast nog de 
nieuwbouw van 25 senioren huurappartementen in het woonservicegebied de WoonArk in haar planning 
opgenomen. De gemeente Dronten heeft aangegeven dat zij belang hecht aan nieuwbouw van 
huurwoningen. OFW heeft aan de gemeente toegelicht dat haar mogelijkheden voor 
nieuwbouwinvesteringen zeer beperkt zijn.  
 

De consequenties voor de organisatie zijn ingrijpend. In de notitie heeft OFW ook aangegeven welke 
personele gevolgen de aanpassingen hebben. Voor het eerst in het bestaan van OFW zien wij ons helaas 
genoodzaakt om een aantal medewerkers ontslag aan te zeggen. Het betreft medewerkers van team 
Projecten. De flexibele schil  rond de organisatie met name voor projectmatige werkzaamheden was al 
afgebouwd. Dit ontslag is noodzakelijk omdat het aantal projecten in de komende jaren fors is teruggebracht. 
Ook andere teams zullen de effecten van de afname van het aantal projecten merken. Door verschuivingen 
van werkzaamheden en het beëindigen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten verwacht OFW dit op te 
kunnen vangen. 
 

In februari 2013 hebben de regering en enkele politieke partijen het Woonakkoord gesloten. In dit 
Woonakkoord zijn de mogelijkheden voor inkomensafhankelijke huurverhogingen enigszins beperkt en is de 
verhuurdersheffing vanaf 2014 beperkt verlaagd. Dit Woonakkoord geeft geen aanleiding tot aanpassing van 
het gekozen beleid en de bijgestelde meerjarenbegroting. 
  

Beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ (2012-2017) 

In 2012 hebben we ons beleidsplan geactualiseerd. Vooruitlopend op het actualiseren van het beleidsplan is 
het vorige beleidsplan geëvalueerd en is een ontwikkelvisie opgesteld. In deze visie  zijn de speerpunten van 
ons beleid weergegeven. De ontwikkelvisie is vervolgens verder uitgewerkt in het beleidsplan. De 
ontwikkelvisie en het conceptbeleidsplan zijn in bijeenkomsten tot stand gekomen met een aanzienlijke 
afvaardiging van het personeel. De Raad van Commissarissen (RvC) is uiteraard betrokken en geïnformeerd 
over de totstandkoming van het beleidsplan.  
 

Aan de stakeholders (waaronder de stakeholders met een bijzondere positie: de gemeente Dronten, 
Huurders Belangen Vereniging en de Ondernemingsraad) is een reactie gevraagd op de ontwikkelvisie, het 
concept- en voorlopig vastgestelde beleidsplan. Met de input vanuit de stakeholdersdebatten van de 
afgelopen jaren en de ons bekende visies van onze stakeholders is in het beleidsplan rekening gehouden. 
Het beleidsplan is in 2013 vastgesteld. 
 

In het stakeholdersdebat van 1 november 2012 is nadrukkelijk stilgestaan bij de noodzaak van 
samenwerking met onze maatschappelijke partners om de ambities te realiseren. Het geactualiseerde 
beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ sluit op hoofdlijnen aan op het vorige 
beleidsplan. Er is geanticipeerd op de huidige ontwikkelingen in de markt en in de gemeente Dronten en er is 
rekening gehouden met recente (kabinets)maatregelen die de corporatiesector raken. 
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Actualiseren Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw 

In 2013 starten we (na eerst de stand van zaken te hebben opgemaakt) met het actualiseren van het 
Strategisch Beleidsplan Voorraad en nieuwbouw ‘Duurzaam bouwen aan goed wonen’ (2007). Belangrijk is 
hierbij rekening te houden met de beperktere investeringsmogelijkheden voor OFW mede als gevolg van de 
verhuurdersheffing en de sanering steun Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 
 

In het plan worden de keuzes rond toekomstige nieuwbouw, modernisering, groot onderhoud en 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad verder geconcretiseerd. We hebben de ambitie om de 
moderniseringsslag van de jaren 60/70 woningen af te maken. Hierbij kiezen we voor een integrale aanpak, 
zodat we in een keer de woningen op het gewenste niveau brengen (technisch, woontechnisch, 
duurzaamheid, uitstraling). Ook ontwikkelen we een integrale aanpak voor het extra onderhoud (inclusief 
energiebesparing) van de 600 woningen uit de periode 1973-1980. We kijken hoe we willen omgaan met de 
volgende stap in de trias energetica: energieopwekking. 
 
In het plan houden we rekening met de demografische  ontwikkelingen en met de woningmarkt. Dit laatste 
volgt onder meer uit het onderzoek dat we met behulp van het Piramidemodel in 2013 samen met de 
gemeente Dronten en Coloriet gaan doen naar de vraag naar en het aanbod aan geschikte woningen voor 
mensen met mobiliteitsbeperkingen.  
 

Over de prioriteitstelling in de projectenkeuzes gaan we met de gemeente Dronten in gesprek in een 
expertmeeting. Naast de gemeente heeft ook de Huurders Belangen Vereniging (HBV) al aangegeven zich 
nauw betrokken te voelen bij de prioriteitstelling rond bouwkundige projecten. 
 

Belangrijkste bestuursbesluiten 2012 

In 2012 zijn de volgende bestuursbesluiten genomen: 

 

Bestuursbesluiten 2012 

 Realisatie educatief centrum Biddinghuizen 

 Aanpassing huurbeleid 

 Huurverhoging 2012 

 Beleid huurkorting jonger dan 23 jaar 

 Projectplan Klant Contact Centrum 

 Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2011 

 Wijziging Inkoop- en aanbestedingsstatuut 

 Woningen De Gilden 2e fase aankoop grond 

 Woningen De Gilden 2e fase opdracht aannemer 

 Intentieverklaring transitie begeleiding 

 Gezamenlijke aanpak van de teelt van hennep 

 Plaatsing PV panelen de WoonArk 

 Vervroegen aankoop door stichting OFW van appartementen Bries en Tij – VOF de Boeg 

i.v.m. btw-verhoging per 1 oktober 2012  

 Omzetten onverkochte koopwoningen in huurwoningen plan Bloemenzoom 

 Toetsingskader voor investeringen 

 Startersleningen  

 Begroting 2013 

 Treasury jaarplan 2013 en treasury maatregelen 2013 

 Voorlopige vaststelling beleidsplan 2012-2017 

 Aankoop woning Schouwstraat 13 te Dronten 

 Verkoop garage De Zoom 10 a/b Swifterbant 
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Visitatie 2013 

In 2013 vindt voor de derde keer een visitatie plaats bij OFW. We willen op alle onderdelen van de visitatie 
minstens een zeven (ruim voldoende) scoren. De visitatie vindt plaats nadat we de stand van zaken hebben 
opgemaakt met betrekking tot de deelbeleidsplannen: Strategisch beleidsplan Voorraad en nieuwbouw en 
het Organisatieontwikkelingsplan. 
 
We laten onszelf een keer per vier jaar met behulp van een visitatie primair voor de ‘maatschappij’ 
beoordelen en we maken zichtbaar wat we hebben gepresteerd. Daarnaast wordt ons middels een visitatie 
een spiegel voorgehouden die bijdraagt aan ons leer- en verbetertraject. OFW kreeg in 2009 goede 
beoordelingen voor de verschillende onderdelen van de maatschappelijke visitatie. Vier keer een acht en een 
keer een zeven.  
 

Vooruitblik 2013 en verder 

In 2013 heeft OFW vanwege de voorgenomen aanpassing van de bezetting van het team Projecten overleg 
gevoerd met de Ondernemingsraad (OR). Zij heeft hiervoor een organisatieplan opgesteld met een financiële 
onderbouwing. In het kader van hun adviesrecht heeft de OR in maart 2013 zijn advies aan de directeur-
bestuurder uitgebracht. De OR geeft in zijn advies aan dat hij geen argumenten heeft om een negatief advies 
uit te brengen. De directeur-bestuurder stelt dit advies op prijs en waardeert dat er constructief is  
meegedacht over de ontwikkeling van OFW op zowel korte als lange termijn. 
 
Met de vakbonden heeft OFW overleg gevoerd over een sociaal plan voor de medewerkers waar we helaas 
afscheid van gaan nemen. Het overleg met de vakbonden bevindt zich in een afrondende fase. 
In het sociaal plan is nadrukkelijk ingestoken om medewerkers kansen te bieden in het traject van werk naar 
werk. OFW hecht hier veel waarde aan. 
 

De huurverhoging van 1 juli 2013 wordt gebaseerd op de inkomens van de huurders. OFW gebruikt de 
mogelijkheden voor extra huurverhogingen. Dit heeft OFW nodig om de forse verhuurdersheffing en de 
heffing saneringssteun op te vangen. OFW realiseert zich dat extra huurverhogingen de betaalbaarheid van 
woningen voor de doelgroep onder druk kan zetten.  
 

OFW realiseert zich dat zij ingrijpende maatregelen heeft genomen om de financiële positie op niveau te 
houden. OFW verwacht hierdoor dat de operationele kasstromen voor de komende jaren zich positief zullen 
ontwikkelen.  
 

De reden waarom OFW het aantal projecten terugbrengt heeft met name te maken met de verslechterende 
verhouding tussen de WOZ-waarde van het bezit en de leningenportefeuille. De WOZ-waarde is  vanaf 2009 
met circa 15 procent teruggelopen. Voor de periode tot 2017 verwacht het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) een verder daling met 23,5 procent. Hierbij tekenen we aan dat bij een stabiele situatie 
in de periode 2009 t/m 2017 een stijging van 20 procent (inflatie) van de WOZ-waarde voor de hand ligt. Een 
enorm verschil dus. 
 

OFW heeft ultimo 2012 een verhouding tussen de WOZ-waarde en de langlopende schulden van circa 43 
procent. Door de volgens het WSW voor de toekomst voorziene afname van de WOZ-waarden zal OFW op 
enig moment de 50 procent grens overschrijden. Deze grens wordt door het WSW als maximum gehanteerd 
bij het toekennen van faciliteringsvolume. OFW neemt een aantal maatregelen om deze verhouding positief 
te beïnvloeden. OFW heeft verkoop bevorderende maatregelen voor de verkoop van woningen genomen. 
Begin 2013 is bijvoorbeeld de starterslening geïntroduceerd. 
 

Als gevolg van de kabinetsplannen van Rutte II heeft het WSW in december 2012 alle corporaties laten 
weten dat er geen faciliteringsvolume vanaf 2014 beschikbaar wordt gesteld. Nadat in de loop van 2013 de 
individuele corporaties zijn beoordeeld, wordt de hoogte van het nieuwe faciliteringsvolume vastgesteld. Hoe 
het WSW met de relatief hoge schuldenpositie van OFW in relatie tot de WOZ-waarden omgaat, is op dit 
moment niet te voorspellen. Aan de andere criteria, zoals positieve operationele kasstromen en een ICR van 
minimaal 1,3 voldoet OFW wel. 
 

Gezien het grote aantal projecten dat stilgelegd is, verwacht OFW in 2013 een positief oordeel van het 
Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) te krijgen. Aangezien het CFV haar beoordelingscriteria in 2013 
wijzigt, en de effecten daarvan nog niet exact bekend zijn, blijft het een aanname. 
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Ondanks de financiële perikelen willen we ook in de toekomst een betrouwbare partner zijn voor onze 
huurders, de gemeente Dronten  en andere samenwerkingspartners. We blijven ons graag  inzetten voor de 
volkshuisvestelijke doelen zoals verwoord in ons beleidsplan. De woonlasten van de huurders, die onderdeel 
zijn van de doelgroep van beleid, blijven een belangrijk aandachtspunt. De maatregelen die OFW heeft 
genomen, zijn noodzakelijk om ook in de toekomst samen met onze maatschappelijke partners te kunnen 
blijven bouwen aan een kansrijke en duurzame woonomgeving in de gemeente Dronten.   
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2 SAMEN WERKEN AAN KANSRIJK EN DUURZAAM WONEN 

In dit jaarverslag legt OFW, aan de hand van doelen uit het beleidsplan en prestaties uit de begroting, 
verantwoording af aan haar stakeholders en toezichthouders.  
 
Het vorige beleidsplan ‘Samen voor kansrijk’ liep van 2007 tot 2012. In 2012 is er hard gewerkt aan een 
nieuw beleidsplan. In die zin was 2012 een overgangsjaar waarin we het reeds gehanteerde beleid hebben 
voortgezet. Het nieuwe beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ dat begin 2013 is 
vastgesteld, staat niet haaks op het vorige beleidsplan en is een voortzetting van het reeds gevoerde beleid. 
In dit jaarverslag hebben we daarom al de doorvertaling gemaakt naar het nieuwe beleidsplan.  
 
De gestelde acties uit de begroting 2012 hebben we gekoppeld aan de doelstellingen uit het nieuwe 
beleidsplan. En op deze acties en doelstellingen verantwoorden we in dit jaarverslag. Hiermee maken we de 
beleidscyclus rond. Ook hebben we op de doelstellingen waar we geen actie op hebben omschreven wel de 
huidige stand van zaken weergegeven, zodat we aan het einde van de beleidsperiode inzichtelijk hebben wat 
onze startsituatie was en welke resultaten we hebben behaald. 
 
Daarnaast is het gereedkomen van het nieuwe beleidsplan een natuurlijk moment om onze integrale 
beleidscyclus te digitaliseren. Via het online doelen- en resultatenportaal (www.transparantofw.nl) dat in het 
tweede kwartaal van 2013 live gaat, worden doelstellingen, acties en resultaten aan elkaar gekoppeld. Zo is 
op transparante wijze inzichtelijk hoe we onze beleidscyclus doorlopen. 
 
De missie die is verwoord in het nieuwe beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ is: We 
bieden een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten voor mensen die niet in hun eigen 
woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. 
 

Organisatiefilosofie 

OFW zet zich in voor een woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten, waarin mensen prettig 
samenleven en waar het rijk- of arm-zijn niet doorslaggevend is voor de kansen die ze krijgen. Onze 
kernkwaliteiten zijn ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een solide maatschappelijke verankering.  
  
Onze eerste aandacht gaat naar die mensen die op de Dronter woningmarkt niet in hun eigen woonbehoefte 
in de vrije marktsector kunnen voorzien.  
 

Speerpunten 

We hebben vijf speerpunten geformuleerd en zijn aanspreekbaar op: 

Alle doelgroepen onder dak 

 voldoende woningaanbod goedkoper marktsegment 

 verhuur aan primaire doelgroep 

 verhuur aan lagere middeninkomens 

 aansluiting op woonbehoefte 

 wonen en zorg 

 bereikbaarheid huurtoeslag 

 inschrijfbeleid 

 sluitend vangnet bieden door organiseren van hulp 

 huurincasso 
 

Goed wonen 

 bouwkundige kwaliteit en een gezond binnenklimaat 

 veiligheid 

 toekomstbestendige woningen 

 bewonersparticipatie en keuzemogelijkheden 

 kwaliteit van dienstverlening 
 

 

 

 

http://www.transparantofw.nl/
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Kansrijke woonomgeving 

 woonkansen voor verschillende doelgroepen in de wijk 

 directe woonomgeving schoon, heel en veilig & interveniëren bij huurdersoverlast 

 ruimte geven aan bewoners- en wijkinitiatieven 

 investeren (ontwikkelen, beheren, exploiteren) (maatschappelijk) vastgoed 
 

Energiesprong 

 energiezuinige woningen 

 duurzaam materiaalgebruik 

 stimuleren van energiebewust woongedrag  
 

Duurzame organisatie 

 duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers 

 efficiënte bedrijfsprocessen en continue ontwikkeling en innovatie 

 maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 good governance 

 solide (lokale) verankering 

 transparant/ publiek verantwoorden 

 gezond financieel rendement 

 toereikend vermogen 

 ontwikkeling van kasstromen 

 risicoprofiel 
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3 ALLE DOELGROEPEN ONDER DAK  

3.1 Voldoende woningaanbod in de gemeente Dronten 

Wachttijden 

Doelstelling: OFW heeft woningen beschikbaar voor woningzoekenden binnen een wachttijd van 
maximaal 2 jaar. 
OFW heeft haar woningbezit verdeeld in verschillende opties. Een optie is een groep nagenoeg identieke 
woningen waarvoor een woningzoekende zich kan inschrijven. Per optie worden de wachttijden op de 
website gepubliceerd. OFW heeft woningen beschikbaar voor woningzoekenden binnen een wachttijd van 
maximaal twee jaar.  
 
Per dorp, wijk en type woning zijn er verschillen in wachttijd. De gemiddelde wachttijd voor een woning in 
Dronten is 18 tot 24 maanden. Per type woning kan het volgende onderscheid worden gemaakt: 
 
Type woning Wijk Wachttijd Dronten 

Eengezinswoning Centrum 18 – 24 maanden 

Noord 18 – 24 maanden 

De Boeg 12 – 24 maanden 

De Fazant 12 – 18 maanden 

Zuid 12 – 18 maanden 

De Gilden > 24 maanden 

Seniorenwoning Centrum/ WoonArk/Regenboog > 2 jaar 

Noord 18 – 24 maanden 

De Boeg 6 – 12 maanden 

De Fazant 6 – 12 maanden 

Zuid 6 – 12 maanden 

De Gilden > 2 jaar 

Appartement  12 – 24 maanden 

Kamer  0 – 6 maanden 

  
De wachttijd voor een woning in Biddinghuizen of Swifterbant is ongeveer 6 tot 12 maanden. Omdat deze 
dorpen in verhouding tot Dronten kleiner zijn, zijn er per wijk of type woning geen grote verschillen in 
wachttijd. De wachttijd voor een appartement in Swifterbant is met 12 tot 18 maanden wel langer dan het 
gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt door het geringe aanbod aan appartementen in Swifterbant. In 
Biddinghuizen zijn de afgelopen jaren drie appartementencomplexen opgeleverd. Hierdoor is de wachttijd 6 
tot 12 maanden. 
 
Voor de hele gemeente Dronten is van toepassing dat de wachttijd voor nieuwbouwwoningen langer is. De 
verhuisgraad van deze woningen is lager. Daarnaast hebben er nog weinig verhuizingen plaatsgevonden 
binnen de opties met nieuwbouwwoningen, waardoor wachttijden nog niet altijd goed te bepalen zijn.   
 
Direct resultaat: 
Het totaal aantal woningzoekenden (2080 per 01-01-2013) op de wachtlijst van OFW laat een stijgende lijn 
zien. Het totaal aantal woningzoekenden is met 5 procent gestegen. Dit terwijl het nieuwe aantal 
inschrijvingen in 2012 (879 nieuwe inschrijvingen) sinds 2007 nog niet zo laag is geweest. Het totaal aantal 
woningzoekenden neemt onder andere toe vanwege de lagere uitstroom. Dit komt doordat er minder 
nieuwbouw is opgeleverd en dat er minder verhuizingen plaatsvinden. 
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Sociale huurwoningen 

Doelstelling: OFW heeft minimaal 4300 en maximaal 4500 sociale huurwoningen beschikbaar, 
bestaande uit verschillende woningtypen in de drie kernen. 
OFW wil een kansrijke woonomgeving bieden voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de vrije 
marktsector kunnen voorzien. De druk op de woningmarkt neemt toe door minder verhuizingen en minder 
doorstroom naar koopwoningen vanwege de onzekere economie. Door voldoende voorraad aan sociale 
huurwoningen (tussen de 4300 en 4500) houdt OFW de wachttijden acceptabel. Op 1 januari 2012 heeft 
OFW 4335 sociale huurwoningen in haar bezit. Op 1 januari 2013 zijn dit er 4380. 
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Jaar 2012 

Sociale huurwoningen per 1 januari 4335 

Verkoop 13 

Sloop - 

Aankoop (alleen sociale huurwoningen) 9 

Oplevering nieuwbouw sociale huur 

- 21 app. Woongroep Fazantendreef 
- 8 app. Biddinghuizen Centrum 
- 20 eengezinswoningen Bloemenzoom 

49 

Sociale huurwoningen per 31 december 4380 

 
Het woningbezit (exclusief verzorgingshuiseenheden en de 280 studenteneenheden) van OFW is als volgt 
opgebouwd: 
 

 

Hierbij is er verschil tussen de kamers en de studentenkamers. De kamers zijn de onzelfstandige 
appartementen in het Hogerhuis, de studentenkamers zijn de kamers in de opgedeelde eengezinswoningen. 
Naast het reguliere woningbezit heeft OFW nog een aantal andere objecten. 
 
Object Aantal 

Verzorgingshuiseenheden 76 

CAH-studenteneenheden 280 

Garages 170 

Gezondheidscentra 3 

Wooneenheden verhuurd aan een stichting voor (begeleid) zelfstandig wonen 101 

Bedrijfsruimte 8 

Ontmoetingscentrum 5 

Verloskundigenpraktijk 1 

Maatschappelijke ruimtes bij de Ark 5 

School 1 

Totaal 650 
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Van de bedrijfsruimten wordt één ruimte verhuurd aan ROC Flevoland en één ruimte wordt verhuurd ten 
behoeve van crisisopvang.  

Verhuur 

Doelstelling: OFW verhuurt minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen per jaar aan 
mensen met een inkomen lager dan € 34.085 (prijspeil januari 2012). Maximaal 10% van de 
vrijkomende sociale huurwoningen per jaar verhuurt OFW aan mensen met een inkomen tussen 
€34.085 en € 38.000 (prijspeil januari 2012). 
De doelgroep voor sociale huurwoningen is door de overheid versmald tot alle huishoudens met een 
inkomen lager dan 34.085 euro. Minimaal 90 procent van de verhuringen van sociale huurwoningen moeten 
worden aangegaan met deze doelgroep.  
 
 Inkomen < € 34.085 Inkomen € 34.085- € 38.000 

2011 92,2% 7,8% 

2012 93,6% 6,4% 

Percentage verhuringen sociale huurwoningen aan doelgroep 

Taakstelling COA 

Doelstelling: We verlenen medewerking aan de realisering van de taakstelling die de gemeente 
Dronten krijgt opgelegd voor de huisvesting van (uitgenodigde) asielzoekers en statushouders. 

Actie begroting: taakstelling COA realiseren 

Aan de taakstelling van het COA van 2012 is ruim voldaan. De totale taakstelling voor 2012 was de 
huisvesting van elf asielzoekers. Daarnaast was er vanuit 2011 een achterstand van één. In totaal heeft 
OFW twintig asielzoekers gehuisvest. Dit betekent dat er eind 2012 een voorstand is ontstaan van acht 
personen. 

Lagere middeninkomens 

Doelstelling: De groep lagere middeninkomens met een inkomen tussen € 34.085 en € 38.000 
(prijspeil januari 2012) heeft voldoende kans van slagen om in hun woonruimte te voorzien in bij 
voorkeur de vrije sectormarkt. Daar waar knelpunten zijn bepalen we of we specifiek aanbod moeten 
creëren. 

OFW monitort het aantal woningzoekenden in de verschillende inkomenscategorieën.  

Inkomen 01-01-2012 01-01-2013 

0 – 10.000 280 336 

10.000 – 17.500 490 483 

17.500 - 25.000 575 559 

25.000 – 34.085 449 529 

34.085 – 38.000 85 96 

> 38.000 95 77 

Totaal 1974 2080 

 
De groep lagere middeninkomens maakt maar een klein deel uit van het totaal aantal woningzoekenden (iets 
meer dan 4%). In 2012 heeft OFW 28 woningzoekenden uit deze inkomenscategorie geholpen. Daarmee 
kunnen we concluderen dat deze groep voldoende kans van slagen heeft om in hun woonruimte te voorzien. 
  
Voor de inkomensgroep erboven (meer dan € 38.000) heeft OFW in 2012 appartementencomplex Bries met 
24 appartementen in wijk de Boeg gerealiseerd. Deze appartementen worden zowel in de vrije sector als in 
de koop aangeboden.  

Woningmarkt in beeld 

Doelstelling: We passen ons woningaanbod aan de veranderende vraag aan op basis van 
demografische ontwikkelingen, de vraag per woningtypologie en markt- en 
woningzoekendengegevens van OFW. 
Uit de omgevingsverkenning van het vorige Strategisch beleidsplan Voorraad en nieuwbouw (2008) blijkt dat 
de vraag van ouderen door de vergrijzing toeneemt, de huishoudens steeds kleiner worden en er een 
aanbod speciaal voor jongeren gewenst is. De vraag verschuift dus van hoofdzakelijk traditionele gezinnen 
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naar senioren, kleinere (jonge) huishoudens en wonen met zorg. Dit betekent dat OFW nieuw moet bouwen 
voor nieuwe doelgroepen. 
 
OFW heeft de afgelopen jaren vooral voor deze nieuwe doelgroepen gebouwd. Daarnaast zijn er ook 
eengezinswoningen gebouwd om het bezit te vernieuwen. In het volgende Strategisch beleidsplan, dat in 
2013 wordt opgesteld, wordt opnieuw de marktvraag en de demografische ontwikkelingen in kaart gebracht. 
Op basis van deze nieuwe marktverkenning wordt de veranderende vraag en daarmee het gewenste nieuwe 
aanbod duidelijk.  
 
Uit de woningzoekendengegevens van OFW blijkt dat bij de groep nieuw ingeschreven woningzoekenden, 
het aandeel wat zich nieuw inschrijft voor een eengezinswoning, nog steeds het grootst is. Het aandeel 
woningzoekenden dat zich nieuw inschrijft voor een appartement is daarna het grootst. Het aantal 
woningzoekenden dat zich nieuw inschrijft voor een seniorenwoning daalt vanaf 2010. Tenslotte bestaat ruim 
85 procent van de nieuwe inschrijvingen uit één- of tweepersoonshuishoudens. 

Verkoop bevorderende maatregelen 

Doelstelling: We treffen verkoop bevorderende maatregelen (bijvoorbeeld) starterslening) en zetten 
op de juiste wijze (marketing)communicatiemiddelen in om de verkoop van woningen te bevorderen.  
De verkoop van woningen draagt bij aan het creëren van gemengde wijken en voorziet in de vraag naar 
sociale koopwoningen. Een ander belangrijk argument voor verkoop is dat OFW de verkoopopbrengsten 
nodig heeft om onrendabele investeringen te financieren. De verkoop van bestaand bezit is ook nodig om het 
bezit te kunnen vernieuwen met nieuwe woningtypen die aansluiten op de vraag van de nieuwe doelgroepen.  
 
De verwachting was, dat door de ontwikkelingen op de koopmarkt en de verscherpte hypotheeknormen, het 
aantal woningverkopen lager zou uitkomen dan de gewenste 30 die zijn begroot. In 2012 zijn er in totaal 13 
woningen verkocht.  
 

 Gerealiseerde verkopen Te verkopen 

 2008 2009 2010 2011 2012  

Bestaand verkoopplan 34 29 35 16 13 398 

Verkopen op termijn      110 

Totaal 34 29 35 16 13 508 

Wonen en zorg 

Doelstelling: We hebben een aanbod van ‘wonen en zorg’ dat aansluit op de veranderende vraag naar 
wonen en de veranderende vraag naar zorg. Hierbij voelen wij ons verantwoordelijk voor het wonen. 

Actie begroting: Samen met de gemeente Dronten actualisering onderzoek vraag en aanbod 

seniorenhuisvesting (al dan niet met zorg). 

Het onderzoeksrapport ‘Wonen met zorg in de gemeente Dronten; nader onderzoek naar de toekomstige 
vraag’ van 2007 is aan actualisatie toe. In 2011 is in het SEV proeftuinexperiment in woonservicegebied 
WoonArk/De Regenboog al eerder de vraag naar en het aanbod van woningen voor mensen met een fysieke 
beperking voor een deel van de gemeente in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van het 
Piramidemodel. Aan het SEV proeftuinexperiment hebben de gemeente Dronten, Coloriet en OFW 
meegedaan. Gezamenlijk is ook de intentie uitgesproken om het Piramidemodel verder uit te breiden naar de 
gehele gemeente Dronten. Het Piramidemodel kijkt naar de vraag naar en het aanbod van woningen voor 
mensen met een fysieke beperking. De klasse waarin mensen bedlegerig en volkomen afhankelijk zijn van 
anderen voor hun verzorging is niet meegenomen in het model. In 2012 is een offertetraject gestart. Op 
verzoek van Coloriet wordt ook de vraag en het aanbod naar intramurale zorg in dit onderzoek meegenomen.  
De offerte is enige tijd aangehouden, omdat Platform 31 (voorheen SEV) oorspronkelijk toegezegd had dat er 
een web applicatie zou komen die zelf door de corporatie gevuld zou kunnen worden. Uiteindelijk is dit, 
ondanks beloftes die zij hebben gedaan, niet gebeurd. Ter compensatie is een gebaar gemaakt. De 
definitieve offerte is nog niet ontvangen. Zodra er een gezamenlijk akkoord is wordt de uitvoering van het 
onderzoek gestart. 
 
Direct resultaat: 
In het volgende schema is het aanbod weergegeven, van voor senioren geschikte huisvesting. Daarnaast is 
het aantal woningzoekenden naar een voor senioren geschikte woning in beeld gebracht. De verhouding 
tussen vraag en aanbod lijkt in evenwicht. Dit blijkt ook wel uit de wachttijden voor seniorenwoningen. 
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 Aanbod aan 

seniorenhuisvesting  

per 31-12-2012 

Vraag naar 

seniorenhuisvesting per 31-

12-2012 (op 

woningzoekendenlijst OFW) 

Levensloopwoningen 142 637 

 Seniorenwoningen en –

appartementen 

742 

MIVA woningen* 26 

Seniorenwoning 50+ 

(woongroep 50+ “de 

Wiekslag”) 

24 

Totaal 934 637 

*Minder Valide woning 

Naast het aanbod aan seniorenhuisvesting, heeft OFW 76 verzorgingshuiseenheden en verhuurt OFW 102 
wooneenheden aan stichtingen voor begeleid (zelfstandig) wonen. De volgende stichtingen vinden met 
betrekking tot wonen en zorg onderdak bij OFW: 
 

 Coloriet 

 Vitree 

 Triade 

 Kwintes 

 ’s Heerenloo 

 Philadelphia 

 Interakt Contour 

3.2 Betaalbaarheid van het wonen 

Streefhuur 

Doelstelling: De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale 
huurgrens voor de huurtoeslag. 

Actie begroting: Implementeren wijzigingen huurbeleid 

Door de verhuurdersheffing is OFW genoodzaakt kritisch te kijken naar haar inkomsten en uitgaven. In 2012 
hebben we het huurbeleid geactualiseerd om zo meer inkomsten te genereren. Het nieuwe huurbeleid is in 
overleg met de Huurders Belangen Verenening en de gemeente Dronten vastgesteld. Het nieuwe huurbeleid 
houdt in dat OFW bij nieuwe verhuringen de huurprijzen van haar woningbezit harmoniseert. Voor de huidige 
huurder verandert er niets. De woningen blijven bereikbaar voor die specifieke doelgroep waar ze voor zijn 
bedoeld. Dit betekent dat de huur bij een nieuwe verhuring niet wordt verhoogd boven de relevante 
aftoppingsgrens. Een uitzondering hierop vormen nieuwe woningen met extra maatregelen voor 
energiebesparingen. Als de huur van een woning al boven de aftoppingsgrenzen zit, wordt deze huur niet 
verlaagd.  
 
Concreet betekent het nieuwe huurbeleid dat de huren bij verhuizing met gemiddeld 32,00 euro worden 
verhoogd ten opzichte van de huidige streefhuur. Dit is gemiddeld 71 procent van de maximaal redelijke 
huur.  
In verband met de, door het kabinet ingevoerde, inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013, bestaat de 
kans dat het huurbeleid opnieuw moet worden herzien. 
 
OFW heeft in 2011 besloten om voor een aantal appartementen een korting te geven aan jongeren onder de 
23 jaar. De korting maakt het mogelijk voor deze huurders om huurtoeslag aan te vragen en heeft zodoende 
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een gunstig effect op de woonlasten. Met het nieuwe huurbeleid is het voor alle appartementen met 
maximaal één slaapkamer mogelijk om in aanmerking te komen voor deze korting. Op deze wijze is een 
groter deel van ons bezit toegankelijk voor jongeren. Voorwaarde is wel dat deze jongeren op basis van hun 
inkomen afhankelijk zijn van huurtoeslag. In 2012 hebben we in totaal zeven appartementen verhuurd met 
korting aan jongeren onder de 23 jaar. Hiervan waren twee nieuwbouwappartementen. 
 
Direct resultaat: 
 
 2012 2013 

< minimale huurprijs 1,9% 1,7% 

Minimale huurprijs- jongeren 9,1% 8,7% 

Jongeren – 1&2 persoonshuishouden 67,8% 66,1% 

1&2 persoonshuishouden- meerpersoonshuishouden 14,9% 15,1% 

Meerpersoonshuishouden – maximale huurtoeslaggrens 6,2% 7,7% 

> maximale huurtoeslaggrens 0,1% 0,7% 

Bezit per 1 januari 

Door nieuwbouw en modernisering en door het nieuwe huurbeleid gaat de gemiddelde huur van een woning 
van OFW omhoog. Op 1 januari 2013 heeft 99,3 procent van de woningen van OFW een streefhuur onder de 
maximale huurgrens voor de huurtoeslag (€ 681,02). Er zijn in totaal 29 woningen met een huur boven de 
huurtoeslaggrens. Op 1 januari 2012 had 99,9 procent van de woningen van OFW een streefhuur onder de 
maximale huurgrens van de huurtoeslag. Er waren toen drie woningen met een huur boven de 
huurtoeslaggrens. In 2012 is het aantal woningen boven de huurtoeslaggrens met 26 toegenomen. Dit zijn 23 
(nieuwbouw)appartementen in de Bries in de Boeg en drie (nieuwbouw)appartementen aan het Noorderveld. 
De woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens zijn niet-DAEB woningen. 

3.3 Goed huurderschap 

Goed huurderschap 

Doelstelling: We verhuren woonruimte aan mensen die zelfstandig de huur kunnen betalen en blijk 
kunnen geven van goed huurderschap. 
Bij inschrijving toetst OFW op goed huurderschap en of iemand in staat is zelfstandig te wonen. Bij twijfel of 
mensen zelfstandig kunnen wonen, worden mensen uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt er 
gekeken of hulp en/of begeleiding nodig is alvorens er tot verhuur wordt overgegaan. Bij twijfel op goed 
huurderschap wordt eveneens de woningzoekende uitgenodigd voor een intakegesprek. Soms worden 
mensen ook uitgenodigd op intakegesprek om woonvoorlichting te geven. Dit gebeurt veelal bij 
woningzoekenden uit Oostbloklanden. Van de 186 intakegesprekken waren 50 in verband met het geven van 
woonvoorlichting. De meest voorkomende reden om een woningzoekende niet in te schrijven is in verband 
met huurachterstand of schulden bij OFW of elders of een negatieve verhuurdersverklaring. OFW gaat ervan 
uit dat iedere gemeente verantwoordelijk is voor het bieden van een vangnet voor haar eigen bewoners. 
Daarnaast is bij een aantal woningzoekenden een te hoog inkomen gebleken. Er zijn 33 woningzoekenden 
onder voorwaarden ingeschreven (woonbegeleiding of financiële begeleiding). Het uitgangspunt van OFW is 
dat we aan de voorkant willen inzetten op een succesvol huurtraject (goed huurderschap).  
 
 
 2011 2012 

Nieuwe woningzoekenden 923 879 

Intakegesprek 231 (25%) 186 (21%) 

   

Ingeschreven 96 90 

Ingeschreven onder voorwaarden 37 33 

Niet op intake verschenen/ geen gegevens ingeleverd 34 25 

Niet ingeschreven 63 37 

Nog in behandeling 1 1 



 

19 

 

Acceptatiegraad 

Doelstelling: We streven naar een gemiddelde acceptatiegraad van minimaal 45% 
OFW zet in op optimale keuzevrijheid voor haar woningzoekenden, binnen de marges van de individuele 
mogelijkheden. Binnen het optiemodel kunnen woningzoekenden zelf kiezen waar zij willen wonen. Deze 
keuze kunnen zij maken op basis van locatie, type woning, huurprijs, energielabel en wachttijd. Doordat 
toekomstige huurders bewust hun keuzes kunnen maken, verwachten wij dat een aangeboden woning snel 
wordt geaccepteerd. Hiermee wordt zoveel mogelijk frictieleegstand voorkomen.  
 
 2011 2012 

Gemiddelde acceptatiegraad 47,1% 51,3% 

Huisuitzettingen vanwege overlast 

Doelstelling: We beperken het aantal huisuitzettingen in verband met overlastklachten en 
huurachterstand binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend. 
OFW probeert aan de voorkant het huisvesten zo vorm te geven dat zoveel mogelijk huisuitzetting en 
dakloosheid wordt voorkomen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat mensen hulp willen ontvangen. Het aantal 
huisuitzettingen binnen een jaar nadat de huurovereenkomst is getekend, is hiervoor een goede indicator. In 
2012 zijn twee woningen ontruimd bij huurders die minder dan een jaar huurden bij OFW. Dit is er één meer 
dan vorig jaar. 
 
 2011 2012 

Aantal huisuitzettingen binnen een jaar na ingang 

huurovereenkomst 

1 2 

Huisuitzettingen vanwege huurachterstand 

Doelstelling: We streven er naar het aantal huisuitzettingen jaarlijks te beperken tot maximaal 15 
gedwongen ontruimingen wegens huurachterstand. 
OFW probeert het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand te beperken. Vooral met de huidige 
economische omstandigheden is dit een uitdaging. OFW signaleert een achterstand in de huurbetaling 
vroegtijdig en zoekt contact met de huurder om afspraken te maken. Daarnaast wordt er nauw 
samengewerkt met het MDF (schuldhulpverlening) en worden huurders daar naartoe doorverwezen. Bij 
zorgmijders wordt de samenwerking gezocht met de GGD (vangnet en advies) en het MDF (maatschappelijk 
werk). In 2012 heeft OFW zes woningen ontruimd wegens betalingsachterstand. Hiervan hebben vijf 
huishoudens de woning ongemerkt verlaten. Vier van deze vijf huishoudens zijn statushouders die vanuit het 
COA zijn gehuisvest. OFW heeft tenslotte drie woningen ontruimd in verband met sociale overlast.  
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Bijzondere doelgroepen 

Doelstelling: We huisvesten mensen, uit de gemeente Dronten, die niet te huisvesten zijn/ gehuisvest 
kunnen blijven via het reguliere proces met waarborging van de leefbaarheid, veelal in samenwerking 
met ketenpartners. 

Actie begroting: Verder optimaliseren sluitend vangnet samen met zorgpartners mede in het licht van 

de bezuinigingen. 

OFW heeft in 2012 haar proces omtrent het bieden van een sluitend vangnet voor huurders en 
woningzoekenden door middel van de Brown Paper methode in kaart gebracht. Door bezuinigingen en 
veranderingen in de zorgfinanciering wordt de groep die aanspraak maakt op dit vangnet steeds groter. Voor 
OFW en haar samenwerkingspartners in het bieden van een sluitend vangnet, is dit een punt van zorg. 
Samenwerking wordt hierdoor steeds belangrijker. Om die reden heeft OFW zich aangesloten bij de 
overleggen over de transitie van de WMO, waarbij ook de woonbegeleiding aan de orde komt. Een deel van 
de AWBZ-taken zou in eerste instantie per 1 januari 2013 worden overgeheveld naar de WMO. Het gaat om 
de woonbegeleiding en dagbesteding. Hiertoe is een Intentieverklaring Transitie Begeleiding opgesteld die 
door OFW is meeondertekend samen met de gemeente Dronten en veel zorginstellingen.  
 
De overheveling van AWBZ-taken richting WMO is, door de val van het kabinet, inmiddels uitgesteld naar 
2014 of mogelijk nog later. Daarmee heeft de gemeente Dronten het overleg hierover op een laag pitje gezet. 
Inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling gaande die ook van invloed is op de huisvesting van mensen die niet 
(geheel) zelfstandig kunnen wonen en die aanspraak maken op het sluitend vangnet. Dit is de scheiding van 
wonen en zorg. Dit betekent dat wonen en zorg straks apart gefinancierd wordt. De cliënt betaalt zelf voor het 
wonen via huur of koop, ook als hij binnen een instelling woont. De zorg wordt apart gefinancierd via de 
zorgverzekeringswet, WMO, AWBZ en eventueel via eigen middelen. De scheiding van wonen en zorg wordt 
vanaf 2013 gefaseerd ingevoerd voor cliënten met zorgzwaartepakketen 1 en 2. In 2014 en 2015 volgt 
pakket 3 en waarschijnlijk volgt in 2016 pakket 4. Het scheiden van wonen en zorg heeft als gevolg dat 
mensen langer thuis blijven wonen en dat mensen die voorheen niet zelfstandig woonden, dat nu wel moeten 
kunnen. Dit kan impact hebben op de leefbaarheid in wijken. OFW heeft tijdens het stakeholdersoverleg met 
haar samenwerkingspartners gesproken over het bieden van het sluitend vangnet en de mogelijke 
consequenties van het nieuwe overheidsbeleid op het gebied van wonen en zorg. Dit krijgt zijn vervolg in 
2013. 
 
Direct resultaat: 
OFW heeft bij het aangaan van een nieuw huurcontract het uitgangspunt dat we inzetten op een succesvol 
traject. Bij twijfel of mensen zelfstandig kunnen wonen of hun huur kunnen betalen, wordt gekeken of hulp 
en/of begeleiding nodig is. In 2012 heeft OFW van de 465 nieuwe verhuringen elf huurcontracten afgesloten 
met een begeleidingsovereenkomst waarin aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd. Deze voorwaarden 
kunnen bijvoorbeeld gaan over het accepteren van hulp of begeleiding bij het betalen van de huur of bij het 
huishouden. Drie van de elf begeleidingsovereenkomsten zijn in hetzelfde jaar beëindigd. Twee vanwege het 
feit dat de hulpverlening goed loopt en één vanwege een verhuizing buiten Dronten. De overige acht 
begeleidingsovereenkomsten lopen nog. 

Huurachterstand 

Doelstelling: Het percentage huurachterstand van woningen bedraagt niet meer dan 1,1% van de 
jaarlijkse huuropbrengst. 
Per 31 december 2012 bedraagt de huurachterstand van de huidige huurders 0,89 procent van de 
gerealiseerde huuropbrengst. 
 
 31-12-2011 31-12-2012 

Percentage huurachterstand van de huidige huurders ten opzichte 

van de gerealiseerde huuropbrengst 

0,98% 0,89% 
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4 GOED WONEN  

4.1 Kwaliteit van de woning 

Modernisering 

Doelstelling: We passen een modernisering light toe op de jaren 60/70 woningen, die nog niet 
gemoderniseerd zijn.  
Het afgelopen jaar zijn er een tweetal moderniseringen uitgevoerd. Hiermee zijn van de jaren 60/70 
woningen 83 in de Oeverloper en 51 woningen in Dronten Centrum fase 2 gemoderniseerd. Deze 
moderniseringen hebben de woningen naar een hoogwaardig niveau gebracht, waarmee de woonlasten 
dalen als gevolg van energiebesparing en doordat het comfort verhoogd is. Door deze modernisering is de 
exploitatie weer met 40 jaar verlengd. 
 
We zijn in 2012 gestart met het overleg over de toekomst van het gebied Schouwstraat, Koggestraat, 
Klipperstraat, Boeierstraat, Karveelstraat, Werfstraat, Hoogaarstraat en een gedeelte van de Lijzijde; ook wel 
Chaletwoningen genoemd. De gemeente heeft aangegeven dat zij niet meer dan de reguliere budgetten 
beschikbaar heeft voor ingrepen in deze wijk. In september heeft het eerste overleg tussen de 
bewonerscommissie en OFW plaatsgevonden. Hier is gesproken over mogelijke scenario’s.  
 
Door het nieuwe regeringsbeleid van kabinet Rutte II wordt OFW zwaar getroffen en is het de vraag wat er 
nog mogelijk is qua moderniseren. Voor het project Chaletwoningen betekent het in ieder geval dat als het 
uitgevoerd kan worden, dit niet op dezelfde wijze en met dezelfde investering kan als eerdere 
moderniseringen. In 2013 zoekt OFW naar mogelijkheden om deze 135 woningen in een ‘light’ versie te 
moderniseren. Bewoners vinden het erg belangrijk dat hun woning wordt gemoderniseerd en ook OFW vindt 
dit een belangrijke prioriteit in haar investeringsprogramma.  

Volgende generatie woningen  

Doelstelling: We ontwikkelen een integrale aanpak voor het extra onderhoud (inclusief 
energiebesparing) van de ongeveer 600 woningen die gebouwd zijn tussen 1973-1980.  
 
Actie: OFW onderzoekt in 2012 hoe om te gaan met de volgende generatie woningen (wat is nodig en 
wat is financieel haalbaar). 
Als de (light)modernisering van de ongeveer 2.000 woningen uit de jaren 60/70 is afgerond in 2016, gaat 
OFW aan de slag met de volgende generatie woningen. Het onderzoek omtrent de volgende generatie 
woningen is begin 2012 opgestart. Dit betreft circa 600 woningen uit het eind van de zeventiger en het begin 
van de tachtiger jaren. Er is een voorlopig resultaat voor de aanpak voor deze woningen neergelegd. 
Bekeken is in welke mate een integrale aanpak gewenst is en hoe desinvesteringen kunnen worden 
voorkomen. De uitkomsten worden verwerkt in het Strategisch beleidsplan Voorraad en nieuwbouw. Dit plan 
wordt in 2013 geactualiseerd. De definitieve aanpak kan pas worden vastgesteld als de financiële kaders 
volledig duidelijk zijn. Dit is afhankelijk van vaststelling van kabinetsvoornemens en de 
investeringsmogelijkheden van OFW. De heffing van kabinet Rutte II heeft besluitvorming over dit onderwerp 
voorlopig opgeschort. 

Toekomstbestendige woningen 

Doelstelling: Onze nieuwbouwwoningen (ontwikkeld vanaf 2013 en uitgezonderd de 
starterswoningen) voldoen aan de ontwerpeisen van het WoonKeur basispakket toegankelijke 
woningen. 
WoonKeur is een nieuw certificaat voor nieuwbouwwoningen. Het certificaat kan worden afgegeven aan 
nieuwbouwwoningen met ruim voldoende woontechnische kwaliteit. Zo kent een woning met WoonKeur een 
hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraak- en sociale veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en 
flexibiliteit. Vanaf 2013 worden alle nieuwbouwprojecten, met uitzondering van starterswoningen, getoetst 
aan de voorwaarden van WoonKeur. Daarnaast worden alle nieuwbouwplannen in de ontwerpfase 
voorgelegd aan het VACpunt Wonen. VACpunt Wonen toetst de gebruikerskwaliteit van de woningen en de 
woonomgeving. De aanbevelingen en verbeterpunten van het VACpunt worden zoveel mogelijk 
meegenomen in het ontwerp.  
Het project dat in 2012 is beoordeeld: 
 

 nieuwbouwwoningen De Gilden, 2
e
 fase (76 woningen) 

 



 

22 

 

De in aanbouw zijnde projecten zijn al eerder door het VAC beoordeeld. De verbeterpunten uit eerder 
beoordeelde projecten worden meegenomen in nieuw te ontwikkelen projecten. De VAC is hierdoor erg 
positief over de ontwikkeling van de kwaliteit van de te realiseren appartementen en/of woningen. 

Veiligheid 

Doelstelling: Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Bij 
de light modernisering van onze woningen worden de eisen van het PKVW zoveel mogelijk gevolgd.  
OFW hanteert het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) als uitgangspunt bij nieuwbouw en modernisering. 
Dit is onderdeel van het Bouwbesluit en opgenomen in het basisbestek. Voor de overige woningen binnen 
het bezit van OFW is al eerder veilig hang- en sluitwerk aangebracht. Door de goede kwaliteit van de sloten, 
ontstaat aanzienlijke schade bij (poging tot) inbraak. Opvallend is dat het aantal inbraken met sporen van 
braak per jaar en het aantal meldingen van vernieling en vandalisme bij woningen van OFW in 2012 flink zijn 
gestegen. 
 
 

 

Onderhoud 

Doelstelling: De kosten voor het dagelijks onderhoud stijgen minder dan de relevante BDB-index 
(indexcijfers van Bureau Documentatie Bouwwezen die de kostenontwikkelingen van de bouw 
weergeven). 
De kosten voor dagelijks onderhoud (verhuis- en reparatieonderhoud) bedroegen over 2012 298,99 euro per 
verhuureenheid. In 2011 bedroegen de kosten 306,26 euro per verhuureenheid. Er is derhalve een afname 
van de kosten van 7,27 euro per verhuureenheid. De BDB-index is ten opzichte van 2011 gestegen met 2,02 
procent. Indien rekening gehouden wordt met de stijging van deze index komt de daling uit op 13,46 euro. 

4.2 Invloed op eigen woonsituatie 

Samenwerking 

Doelstelling: We betrekken onze huurders bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid om 
daarmee draagvlak, prioriteitsstelling en klanttevredenheid te vergroten. 
De Huurders Belangen Vereniging (HBV), als vertegenwoordiger van de huurders van OFW, is een 
belangrijke partner in het overleg over onze activiteiten en ons beleid. We hebben structureel overleg met de 
HBV. Periodiek vindt overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de HBV en OFW. Daarnaast wordt 
overlegd met de bewonerscommissies bij bijzondere activiteiten in een bepaalde wijk. Hieronder noemen we 
(in willekeurige volgorde) een aantal onderwerpen die in 2012 in het overleg tussen OFW en het dagelijks 
bestuur van de HBV aan de orde zijn gekomen: 
 

 advies huurbeleid en huurverhoging 2012 

 informatie uitwisseling begroting HBV 

 presentatie over alle kabinetsplannen en consequenties hiervan voor OFW 

 informatie over overlastprocedure 

 agressieprotocol van OFW  

 problemen met watermeters in Biddinghuizen  
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 hoe om te gaan bij tuinoverlast 

 convenant van OFW met de gemeente  

 toekomstplannen voor de Chaletwoningen en de Greente-Zuid (meerdere malen)  

 het plaatsen van zonnepanelen en na-isolatie van woningen 

 problemen met de liften in de appartementen aan de Boeg 

 ontwikkelvisie van OFW 

 jaarverslag OFW 2011 

 begroting OFW 2012 

 concept beleidsplan 2012-2017 
 
Bij projecten (bijvoorbeeld de modernisering van woningen) streven we ernaar om bewoners zo vroeg 
mogelijk in het traject te betrekken. In de praktijk worden bewoners reeds in de fase van de probleemanalyse 
betrokken. Op deze manier wordt snel draagvlak verkregen onder bewoners. Bij de volgende projecten is de 
bewonerscommissie van die betreffende wijk betrokken geweest: 
 

 modernisering Dronten Centrum 

 modernisering Oeverloper 

 modernisering Lucernehof 
 
OFW heeft zoals gebruikelijk twee bewonersavonden georganiseerd. Op de eerste bewonersavond heeft 
OFW haar jaarverslag 2011 gepresenteerd. Daarnaast presenteerde OFW de ontwikkelvisie als voorloper op 
haar nieuwe beleidsplan. In de ontwikkelvisie staat welke thema’s OFW belangrijk vindt en hoe OFW daar in 
de praktijk invulling aan geeft. Deze thema’s zijn tijdens de bewonersavond met de huurders van OFW 
besproken. Huurders kregen de mogelijkheid om aan te geven wat zij belangrijk vonden waar OFW zich mee 
bezighoudt de komende jaren. De bewoners gaven aan het erg fijn te vinden dat OFW ze betrekt en dat ze 
over het beleid mee konden denken. De belangrijkste punten die bewoners aangaven waren: goede 
communicatie tussen huurder en OFW, het bieden van een veilige woonomgeving, oude woningen 
opknappen, scheefwonen aanpakken en de huurprijzen betaalbaar houden.  
 
Tijdens de tweede bewonersavond gaf OFW een toelichting op de gevolgen van het nieuwe regeringsbeleid 
van het Kabinet Rutte II. Bewoners reageerden geschokt. De HBV riep samen met OFW, tijdens de 
bewonersavond de bewoners op om de petitie van de Woonbond te tekenen. De Woonbond is een online 
petitie ‘Huuralarm’ gestart om politiek Den Haag op te roepen om huren betaalbaar te houden en de 
woningmarkt uit het slop te trekken. Bewoners vonden het goed dat de HBV en OFW samen optrekken en 
dat OFW zich met de bewoners tegen de regeringsplannen uitspreekt en hier actie tegen wil voeren. 

4.3 Klantgerichte dienstverlening 

Online dienstverlening 

Doelstelling: We bieden optimale (interne/externe) klantinformatie, passend bij het gedrag van de 
gebruiker, waarbij we zoveel mogelijk 24/7 actuele informatie beschikbaar hebben. 
 
Actie: Het huurdersportaal en de beslisboom voor reparatieverzoeken op de website worden in 
gebruik genomen. 
Het huurdersportaal en de beslisboom voor reparatieverzoeken zijn in januari 2013 live gegaan. Huurders 
hebben met het huurdersportaal, net als woningzoekenden, online toegang tot hun gegevens. Hierdoor 
kunnen klanten eenvoudige huurzaken zelf online regelen, buiten kantoortijden en zonder wachttijd.  
 
Het huurdersportaal is een beveiligd inloggedeelte. Via ‘Mijn OFW’ kunnen huurders met hun persoonlijke 
inloggegevens inloggen. Huurders kunnen diverse gegevens van hun woning, waaronder ook de 
toekomstplannen voor de woning, inzien. Er wordt inzicht gegeven in openstaande betalingen via het 
rekeningoverzicht. Openstaande betalingen kunnen gelijk via iDeal worden betaald en de huur kan online 
worden opgezegd.  
 
De reparatieverzoekenmodule biedt huurders de mogelijkheid om online hun reparatieverzoek te melden en 
ook zelf in te plannen.   
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KWH – huurlabel 

Doelstelling: We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop 
beoordelen. 
 
Actie: Het behouden van het KWH-huurlabel 
De Commissie Kwaliteitsverklaringen heeft vastgesteld dat in 2012 de kwaliteit van de dienstverlening van 
OFW niet op alle gemeten onderdelen voldoet aan de kwaliteitseisen van het KWH-Huurlabel. De gestelde 
eisen zijn minimaal een zeven op elk onderdeel. OFW heeft op het onderdeel ‘Klachten behandelen’ een 6,1 
behaald. Het cijfer voor het onderdeel ‘Klachten behandelen’ is gebaseerd op een beperkt aantal 
respondenten, maar het betekent wel dat het KWH-Huurlabel niet verlengd wordt, tenzij OFW bij de meting in 
2013 op alle onderdelen een voldoende behaalt. Het huidige KWH-Huurlabel is nog geldig tot 31 maart 2014. 
 
In 2012 zijn de volgende resultaten behaald: 
 
Labelonderdeel Eindresultaat 

 

Klantcontact 7,7 

Bereikbaarheid 8,0 

Communicatie en 
informatie 

7,4 

Woning zoeken 7,7 

Nieuwe woning 8,0 

Huur opzeggen 8,6 

Reparaties 8,1 

Onderhoud 8,0 

Klachten behandelen 6,1 

  

Totaalscore 7,7 

OFW scoort gemiddeld een 7,7. In de prestatie index van het KWH staat OFW op een 103
e
 plaats van in 

totaal 169 corporaties. Hiermee behoren we tot de 61 procent beste corporaties van het totaal aantal 
corporaties die een KWH-huurlabel bezitten. In 2012 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de meting van 
het KWH. Woningcorporaties worden dan jaarlijks op alle labelonderdelen gemeten. We ontwikkelen een 
visie op klachtenmanagement. 

Klant Contact Centrum 

Doelstelling: We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop 
beoordelen. 
 
Actie: Implementeren KCC. Dit is een groeitraject. Nadat het KCC operationeel is wordt gekeken naar 
de verdere optimalisering ervan.   
In 2011 is het besluit genomen om de klantcontacten (schriftelijk, elektronisch en mondeling) via een Klant 
Contact Centrum (KCC) te laten lopen. De eerste stappen van deze organisatieontwikkeling zijn in 2011 in 
gang gezet en in 2012 is dit verder ontwikkeld.  
 
Het team Receptie, Serviceteam en het team Verhuur (Front-office) zijn samengevoegd tot team KCC. Het 
voordeel voor onze klanten is dat op één centrale plaats in de organisatie vragen binnenkomen en daarmee 
de klant sneller een beter antwoord krijgt.  
 
Voor medewerkers uit de verschillende teams betekent dit een uitdagend leerproces. De flexibiliteit wordt 
vergroot en door de concentratie van de klantprocessen wordt de continuïteit van de organisatie verbeterd.  
 
De werkprocessen zijn opnieuw bekeken en er is vastgesteld welke werkzaamheden er bij het KCC worden 
ondergebracht. Ook zijn er enkele bedrijfsbezoeken bij andere corporaties geweest om ervaringen uit te 
wisselen. Een belangrijk aandachtspunt wat steeds terugkwam, is niet te gehaast een KCC willen invoeren 
en er ruim de tijd voor te nemen. 
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In 2012 is een aantal organisatorische aanpassingen doorgevoerd. De telefooncentrale is op zodanige wijze 
ingericht, dat dit past bij de structuur van een KCC. Het hele jaar is druk gewerkt aan het inwerken van KCC-
medewerkers op de (onderdelen van) processen die zij nog niet beheersen. Dit vergt veel inspanning van de 
medewerkers.  
 
Medewerkers kunnen gebruikmaken van het huurdersportaal en de reparatieverzoekenmodule, zodat ze 
hetzelfde proces als de klant doorlopen en eventueel de klant hierbij kunnen helpen. 
 
Door twee softwareleveranciers zijn presentaties gegeven voor een klantvolgsysteem voor het KCC. Na 
invoering van het huurdersportaal en de reparatieverzoekenmodule wordt er besloten of er behoefte is aan 
een klantvolgsysteem.  
 
Geschillenregeling 

Doelstelling: We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening continu en laten ons hierop 

beoordelen. 

De Geschillenadviescommissie is een commissie waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze 
er met OFW niet uitkomen. De Geschillenadviescommissie adviseert het bestuur. Als de directeur-bestuurder 
het advies niet overneemt, wordt dit ter kennisname aan de Raad van Commissarissen van OFW 
voorgelegd. In 2012 zijn drie geschillen aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd en door de 
commissie in behandeling genomen. De directeur-bestuurder heeft de adviezen van de commissie 
overgenomen. 
 

Het eerste geschil had betrekking op vermeende gebreken aan onderhoud van een huurwoning (tocht, 
onvoldoende en ondeugdelijke elektravoorziening en een badkamer, toilet en keuken die niet voldeden).  

 

De huurder gaf aan dat OFW kosteloos dakisolatie moest aanbrengen om tocht te voorkomen (OFW had 
aangeboden om kosteloos kierdichting te laten aanbrengen). De Geschillenadviescommissie vond het 
aanbrengen van dakisolatie een extra voorziening waarvoor OFW (conform de normen van de 
Huurcommissie) huurverhoging mag vragen. Dakisolatie levert de huurder ook energiebesparing op. De 
Geschillenadviescommissie verklaarde het geschil op dit onderdeel ongegrond.  
 
De huurder vond daarnaast dat de badkamer, het toilet en de keuken niet meer voldeden en vervangen 
moesten worden. De Geschillenadviescommissie was van oordeel dat een woning conform wet- en 
regelgeving moet voldoen. Dat de woning op de verkooplijst staat, doet er niet aan af dat het reguliere 
onderhoud moet plaatsvinden en als het vanuit onderhoudsoogpunt nodig is, dienen badkamer, toilet en 
keuken op individuele basis vervangen te worden. Dit uitgangspunt geldt ook voor andere huurwoningen die 
niet op de verkooplijst staan en die ook niet voor grootschalige modernisering in aanmerking komen. OFW is 
daarnaast vrij in haar strategische beleidskeuzes bij welke woningen/complexen een volledige 
modernisering, danwel op projectmatige basis complexgewijs vervanging van keuken, badkamer of toilet 
plaatsvindt. Dit is niet afdwingbaar. De Geschillenadviescommissie verklaarde het geschil op dit onderdeel 
ongegrond. 
 
De Geschillenadviescommissie heeft geen uitspraak gedaan over de (on)gegrondheid van het onderdeel van 
het geschil over de ondeugdelijke en onvoldoende electravoorziening, aangezien er teveel onduidelijkheden 
over de feitelijke omstandigheden zijn. De commissie maakt zich zorgen om de mogelijk onveilige situatie en 
heeft OFW geadviseerd zich op korte termijn ter plaatse op de hoogte te stellen van de mogelijke gebreken 
in de stoppenkast (en deze zonodig te herstellen) en veilige oplossingen voor de overbelasting van de 
stroomaansluiting op zolder aan te dragen. Daarbij dient OFW aan de huurder aan te geven welke 
consequenties voor de (eventuele) verdeling van de kosten tussen huurder en verhuurder dat meebrengt. 
 

Het tweede geschil handelde over overlast veroorzaakt door buren. OFW werd verweten dat zij niet 
voldoende heeft gedaan om de door de huurder ervaren overlast te voorkomen.  

 

De Geschillenadviescommissie toonde begrip voor de last die de huurder ervaart van zijn buren. De 
commissie vond echter dat OFW zich op verschillende manieren en op diverse momenten voldoende heeft 
ingespannen om beide partijen prettig te laten wonen. Daarbij is ook buurtbemiddeling als professionele en 
objectieve partij ingeschakeld om tot een oplossing van het burenconflict te komen. Het is de commissie niet 
gebleken dat er sprake is van overlast in juridische zin (er is sprake van een burenconflict, overige buren 
ervaren geen last). Dat betekent dat OFW geen maatregelen kan en hoeft te nemen of de huurovereenkomst 
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met de buren van de huurder dient te ontbinden. De Geschillenadviescommissie verklaarde het geschil 
ongegrond. 
 

Het derde geschil betrof het weigeren van het inschrijven van een woningzoekende vanwege gepleegde 
woonfraude en een openstaande huurvordering bij de vorige verhuurder. 

 
De commissie geconstateerde dat de motivering van de woningzoekende ten aanzien van de wens en 
urgentie van de woningzoekende om een woning te huren van OFW, de verweten woonfraude en 
openstaande vordering niet consistent en op sommige punten tegenstrijdig was.  
 
Het is de commissie niet gebleken dat de woningzoekende zijn goede wil heeft getoond door een 
betalingsregeling te (willen) treffen met de vorige verhuurder. Ook is niet gebleken van een economische 
danwel sociale binding met de gemeente Dronten of andere zwaarwegende en dringende redenen. Dit 
concludeerde de commissie aan de hand van de bij haar bekende correspondentie, de door OFW met de 
woningzoekende gevoerde gesprekken en hetgeen door de woningzoekende beweerd werd in het 
schriftelijke geschil.  
 
De woningzoekende en zijn advocaat hebben niet gereageerd op het verweerschrift van OFW. De commissie 
heeft er ook niet op kunnen doorvragen tijdens de hoorzitting, omdat de woningzoekende en zijn advocaat 
aangaven daar geen gebruik meer van te willen maken. De commissie heeft het geschil ongegrond 
verklaard.  
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5 KANSRIJKE WOONOMGEVING 

5.1 Gemengde wijken 
 

Woonkansen 

Doelstelling: We streven bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden naar het realiseren van 
gedifferentieerde woonwijken qua bevolkingssamenstelling en woningtypologie. Conform de 
gemeentelijke Woonvisie wordt uitgegaan van minimaal 25% en maximaal 30% sociale woningbouw 
(huur en koop).  
OFW houdt de ambitie om in iedere nieuwe wijk 25 tot 30 procent sociale huur- en/of koopwoningen te 
bouwen. Dit is in eerste instantie om gedifferentieerde nieuwe wijken te creëren. Daarnaast geeft het de 
mogelijkheid om oudere huurwoningen te verkopen, waardoor ook de oudere huurwijken een 
gedifferentieerde opbouw krijgen. Als laatste geeft het de mogelijkheid om voor starters op de woningmarkt 
een aanbod te creëren; de sociale koopwoning.  
 
In 2012 heeft OFW 24 appartementen aan de Fazantendreef (De Wiekslag) in Dronten,  
24 eengezinswoningen in de Bloemenzoom in Swifterbant, 8 appartementen in Biddinghuizen Centrum en  
23  appartementen in de Bries in Dronten opgeleverd. De Gilden en de Bloemenzoom zijn nieuwe 
woongebieden. De Wiekslag is niet gebouwd in een nieuw woongebied, maar een op zichzelf staand gebied. 
Echter ligt dit gebouw wel dichtbij een wijk met relatief veel koop, waardoor deze wijk meer gedifferentieerd 
is. 
Met de afronding van appartementencomplex de Bries is de volledige wijk De Boeg afgerond. Door deze 
woningen zowel te koop als in de vrije huursector aan te bieden, zijn er diverse mogelijkheden voor het 
maken van wooncarrière.  
 
Het percentage huurwoningen ten opzichte van het totaal aantal te realiseren woningen in de Bloemenzoom 
is circa 25 procent. Door het toevoegen van dit aanbod is er een gedifferentieerde aanbod van woningen. Zo 
is er meer woningaanbod voor starters, zodat ook jongeren in het dorp kunnen blijven wonen en 
wooncarrière kunnen maken. 
 
Het gerealiseerde percentage aan huurwoningen in de tweede fase van De Gilden is momenteel circa elf 
procent ten opzichte van het totaal aantal woningen wat gerealiseerd kan worden. Na oplevering van de 76 
woningen, welke momenteel in aanbouw zijn, bedraagt het percentage aan huurwoningen circa 24 procent. 
Als we de complete wijk De Gilden bekijken, bedraagt het percentage aan huurwoningen circa 22 procent, na 
oplevering van alle door OFW te realiseren huurwoningen en na oplevering van alle nog te bouwen 
koopwoningen. Gezien de huidige markt, is echter de verwachting dat er minder door andere partijen wordt 
gebouwd, dan gepland staat. Daarmee blijft OFW aan het percentage van 25 tot 30 procent voldoen. 

5.2 Leefbare woonomgeving 

Hogerhuis 

Doelstelling: OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we  
gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 
 
Actie: In 2012 wil OFW een verdere analyse maken over het Hogerhuis met daarin een visie voor de 
toekomst en wat nodig is om de woonsituatie in het Hogerhuis en de woonomgeving rond het 
Hogerhuis te versterken. 
Bij OFW kwamen klachten binnen van bewoners en omwonenden van het Hogerhuis. Zij voelden zich 
onveilig door geluidsoverlast, intimiderend gedrag, bedreigingen en vernielingen. Er werden signalen 
opgevangen over drugsgebruik, drugshandel en mogelijke loverboys praktijken. Veel bewoners waren bang 
om te klagen. Op initiatief van OFW zijn alle betrokken partijen; de gemeente, OFW, de politie, GGD, 
Kwintes, ‘s Heerenloo en Vitree, in 2012 vier keer bij elkaar geweest om de problemen in kaart te brengen en 
vanuit diverse invalshoeken naar oplossingen te zoeken.  
 
Door de betrokken partijen zijn drie invalshoeken benoemd van waaruit de problemen met overlast en van 
het gevoel van onveiligheid kunnen worden teruggedrongen. De invalshoeken zijn: zorgstructuur, fysieke 
aanpassingen en bestrijding overlast door jongeren.  
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Per invalshoek/thema is een werkgroep geformeerd die met een opdracht aan de slag is gegaan. De 
resultaten zijn per thema in een slotdocument vastgelegd.  
Tijdens de laatste vergadering in september 2012 is door betrokken partijen geconcludeerd dat de ingezette 
acties effect hebben. De overlast door jongeren/bewoners is sterk afgenomen en de bewoners van het 
Hogerhuis, met name de kwetsbare bewoners met begeleiding en ondersteuning, voelen zich veiliger.  
 
Er wordt afgesproken dat de werkgroep zorgstructuur en de werkgroep fysieke aanpassingen verder gaan 
met de acties die reeds in gang zijn gezet. De ontwikkelingen met betrekking tot overlastgevende jeugd op 
deze locatie wordt nauwlettend gevolgd door het Jeugd Interventie Team (JIT). Een regelmatige samenkomst 
van de brede groep bestaande uit; de gemeente, OFW, de politie, GGD, Kwintes, ’s Heerenloo en Vitree, is 
niet meer noodzakelijk.  
 
In oktober 2012 is door burgemeester De Jonge het activiteitencentrum van Kwintes in het Lagerhuis 
(onderdeel van Het Hogerhuis) officieel geopend. De komst van dit activeringscentrum brengt stabiliteit in de 
wijk door het bieden van activiteiten voor cliënten. Tegelijkertijd is door aanwezigheid van medewerkers van 
Kwintes meer sociale controle gerealiseerd.  
 
Een aantal zorgpartijen heeft de wens uitgesproken meer cliënten te willen huisvesten in het Hogerhuis. 
OFW onderzoekt nog wat de mogelijkheden hiervoor zijn. 
 
Tijdens het integrale overleg met de diverse partijen, is het idee ontstaan om een moestuin voor 
omwonenden en cliënten van Kwintes te realiseren. De bewonerscommissie van het Hogerhuis, Kwintes, de 
politie en OFW hebben gezamenlijk nagedacht over het realiseren van een biologische moestuin in het kader 
van ‘stadslandbouw’. Het is de bedoeling dat de moestuin door cliënten en begeleiders van Kwintes en 
geïnteresseerde buurtbewoners wordt onderhouden. De Warmonderhof heeft haar hulp aangeboden bij het 
aanleggen van de tuin.    
 
De moestuin moet de sociale cohesie in de wijk verbeteren door een plek te creëren die de verschillende 
partijen met elkaar verbindt. Naast het bevorderen van leefbaarheid biedt de moestuin de mogelijkheid aan 
cliënten van Kwintes, bewoners van het Hogerhuis en omwonenden om verbonden te raken met biologisch 
groei- en bloeiproces van gewassen. De maatschappelijke meerwaarde van dit innovatieve project is de 
betrokkenheid van de buurtbewoner in de wijk bij een agrarische activiteit dichtbij huis. De producten kunnen 
door het activeringscentrum of door bewoners worden gebruikt. Het gezonde, biologische voedsel wordt op 
deze manier toegankelijk voor een grotere groep mensen. Het project van de biologische moestuin wordt in 
2013 verder uitgewerkt.      

Lemon 

Doelstelling: OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we  
gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 
Om de leefbaarheid van de wijken te kunnen monitoren wordt onder andere gebruikgemaakt van de 
leefbaarheidsmonitor Lemon. Deze wordt iedere twee jaar uitgevoerd in opdracht van OFW en de gemeente 
Dronten. De frequentie van het onderzoek is nog onderwerp van gesprek. 
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Totaaloordeel 

  2006 2009 2011     2006 2009 2011 

Swifterbant     7,4   Dronten       

1 Kampwijk   7,9 7,7   15 De Gilden   7,1 6,9 

2 Centrum Swifterbant   7,3 7,4   16 De Munten 8,2 8 8,0 

3 Buitenhof - Binnenhof   7,2 7,2   17 Dronten Noord 7,6 7,4 7,1 

4 Spelwijk   7,3 7,1   18 Centrum Dronten 7,1 7,2 7,2 

5 Oude Bloemenbuurt   7,2 6,7   18.2 Oud Dronten   6,5 6,7 

6 Nieuwe Bloemenbuurt   7,6 7,7   19 De Regenboog 7,8 7,8 7,7 

7 Hertenkamplaan   7,9 7,7   20 De Fazant   7,7 7,6 

Totaal Swifterbant   7,5 7,4   21 Boerenhemel   8,7 8,3 

          
22 De Schalm, De Ketting 
en De Kaapstander 

  8,3 8,0 

Biddinghuizen         23 De Boeg 6,7 6,7 7,3 

8 Centrum Biddinghuizen 6,8 7,1 7,3   
24 De Manege & de 
Landmaten 

  7,9 8,2 

9 Oud-Biddinghuizen Buiten   6,7 6,9   25 Dronten Zuid 7,4 7,7 7,6 

10 De Kaai   7,6 7,8   Totaal Dronten   7,6 7,6 

11 De Baan   7,6 7,4           

12 Bremerpark   7,8 8,0           

13 Koolzaadhof   6,7 6,7   Totaal Gemeente   7,5 7,5 

14 Lucernehof   6,3 6,3   Landelijk gemiddelde 
2008/2010 

  7,4 7,4 
Totaal Biddinghuizen   7,3 7,2   

                  

groen  significant hoger dan gemeente totaal   
 

significante vooruitgang t.o.v. 2009  

rood  significant hoger dan gemeente totaal   
 

significante achteruitgang t.o.v. 2009 

 
OFW heeft vooral door de modernisering van een groot aantal woningen zichtbaar de beleving van 
leefbaarheid vergroot. Dit is vooral te zien aan de cijfers in Biddinghuizen Centrum, oud Biddinghuizen buiten 
(Klaversingel, Uitloper) en de Boeg. In 2014 is een volgende Lemonmeting gepland. Dan kan ook het effect 
van de laatste moderniseringen zichtbaar worden. 

Overlast 

Doelstelling: OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we  
gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 
Een van de indicatoren van leefbaarheid is het aantal overlastklachten. OFW zet zich in voor een goed 
woonklimaat, waarbij we alert zijn op situaties die de leefbaarheid in gevaar brengen. We spreken de 
mensen aan op eigen verantwoordelijkheid als het gaat om huurdersoverlast. Waar nodig worden mensen 
aangesproken op naleving van het huurreglement. Als overlast door onze bewoners escaleert, zijn wij bereid 
te interveniëren en maatregelen te nemen tegen de overlastgever. Dit alles om het woongenot van de 
overige bewoners te behouden of te vergroten.  
 
 2010 2011 2012 

Dronten 34  46 

Biddinghuizen 20  17 

Swifterbant 17  14 

Totaal 71  77 

Overlastmeldingen naar dorp 

In 2012 zijn 77 overlastmeldingen bij het team wijk en buurtbeheer binnen gekomen. Dit is vergelijkbaar met 
de voorgaande jaren (van 2011 zijn geen correcte cijfers bekend). De meeste klachten gaan over asociaal 
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gedrag en geluidsoverlast. Van de 77 overlastmeldingen hebben we 49 meldingen doorverwezen richting 
buurtbemiddeling en 28 zelf opgepakt. Burenproblematiek proberen we in eerste instantie op te lossen met 
behulp van de buurtbemiddeling van het MDF. Wanneer er sprake is of lijkt van een contra-indicatie als 
psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen dan wordt buurtbemiddeling niet ingeschakeld.  
 
In 2012 zijn vier hennepkwekerijen ontdekt. Als overlast zijn twee hiervan geregistreerd. Een van de vier 
woningen met hennep is ontruimd. De overige drie hebben zelf de huur opgezegd. In 2012 heeft OFW het 
‘Protocol Gezamenlijke aanpak van de teelt van hennep’ mede ondertekend. Het doel van het protocol is om 
door een integrale aanpak een einde te maken aan de ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van 
hennepkwekerijen in de gemeenten van de regio Flevoland. Door het nemen van preventieve en repressieve 
maatregelen wordt er geprobeerd activiteiten met betrekking tot hennepkwekerijen te voorkomen en te 
bestrijden zodat gevaarlijke situaties worden beëindigd. Zo wordt de leefbaarheid in de betreffende straten en 
buurten verbeterd, gevoelens van onveiligheid worden weggenomen en het oneigenlijke gebruik van 
woonruimte wordt tegengegaan. In 2013 wordt door middel van een brede publiciteitscampagne, de 
ondertekening van dit protocol gecommuniceerd. 
 
 2011 2012 

Dronten 32  48 

Biddinghuizen 12  19 

Swifterbant 30  19 

Totaal 74  86 

Tuinoverlast-adressen naar dorp 

In 2012 zijn 86 adressen aangeschreven op tuinoverlast. Dit zijn er iets meer dan het voorgaande jaar. Door 
het aanspreken van huurders en/of het versturen van brieven heeft het bij 77 van de 86 adressen (89%) 
geleid tot een positief resultaat. Bijna de helft van de tuinklachten wordt gemeld door de buren. Tijdens de 
eerste bezoeken ziet de woonconsulent ook de directe omgeving, met als gevolg dat ook andere 
buurtbewoners aangesproken en aangeschreven worden. Hierdoor is het aantal meldingen vanuit de 
woonconsulenten ook hoog. 

Visie op leefbaarheid 

Doelstelling: OFW zet zich in de huurwijken in voor een goed leefbaar woonklimaat waarmee we  
gemiddeld minimaal een 7 op de Leefbaarheidsmonitor Lemon behalen. 

Actie: Afronden van vernieuwde visie op leefbaarheid en een kansrijke woonomgeving in het 

beleidsplan met behulp van input uit het stakeholdersdebat 2011. 

We hebben in 2012 het concept beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ geschreven. 
In dit beleidsplan is onze visie op leefbaarheid meegenomen. Door middel van het jaarlijks stakeholdersdebat 
dat OFW sinds 2007 organiseert, hebben stakeholders veel input kunnen leveren over wat zij belangrijk 
vinden waar OFW zich voor inzet. Deze informatie heeft OFW meegenomen in de uitwerking van haar 
beleidsplan. Ook zijn de medewerkers betrokken bij de totstandkoming van het definitieve beleidsplan. Er is 
met een groot deel van de medewerkers gediscussieerd over hoe OFW het beleidsplan in het dagelijks werk 
verder handen en voeten kan geven.  

Leefbaarheidsfonds 

Doelstelling: We geven ruimte aan en waar nodig faciliteren we bewonersinitiatieven die eraan 
bijdragen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten.  
Het Leefbaarheidsfonds is op 25 maart 2010 opgericht (ter ere van ons 40-jarig bestaan in 2009). Bewoners 
kunnen aanvragen doen voor initiatieven die de leefbaarheid in hun wijk kan vergroten. In 2012 werd vanuit 
het Leefbaarheidsfonds van OFW een bijdrage gedaan aan leefbaarheidsinitiatieven in de wijken in de 
gemeente Dronten. Er zijn vier aanvragen gedaan in 2012 die allemaal gehonoreerd zijn. In totaal keerde het 
Leefbaarheidsfonds in 2012 5.337 euro uit. 
 
OFW bood bewoners uit de Klipperstraat, De Garve en De Hooiberg en de Boeg de kans om hun ideeën te 
verzilveren en daarmee hun buurt te verbeteren. De bewoners van de Klipperstraat kregen een budget voor 
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drie plantschalen en het aanschaffen van beplanting. De plantschalen worden door de buurtbewoners 
onderhouden. De bewoners van De Garve en De Hooiberg mochten een professionele partytent met stoelen 
en tafels aanschaffen om jaarlijks een aantal buurtbijeenkomsten te organiseren. Het materiaal wordt door de 
buurtbewoners zelf geregeld. De Boeg kreeg een picknickset en een pingpongtafel. 

5.3 Voorzieningenniveau 
 
Doelstelling: We zetten onze kernkwaliteiten in ten behoeve van (maatschappelijk) vastgoed. 
OFW is ook actief in het maatschappelijk middenveld. Afgelopen jaar is OFW actief geweest in opdracht van 
de gemeente Dronten met de realisatie van de openbare basisschool De Dukdalf. De school is in opdracht 
van OFW gebouwd door de Friso Bouwgroep uit Sneek. De gemeente gaat het schoolgedeelte huren van 
OFW. Ook heeft OFW de sportzaal in opdracht van de gemeente uitgebreid.  
 
Daarnaast heeft OFW voor de Warmonderhof de begeleiding gedaan van twee gebouwen (Hofzaal en 
Woonderij) betreffende het schilderwerk en voor één gebouw (potstal) de voorbereidingen voor het 
schilderwerk opgestart waarvoor de uitvoering in 2013 plaatsvindt. 
 
OFW is gestart met de bouw van het Educatief Centrum in Biddinghuizen. Het Educatief Centrum is een 
bijzonder project dat op initiatief van de bewoners van Biddinghuizen tot stand is gekomen, de gemeente 
heeft de realisatie mogelijk gemaakt. OFW is eigenaar en voert het technisch beheer van het gebouw uit. De 
nieuwbouw, die in samenwerking met de gemeente Dronten wordt gerealiseerd, biedt plaats aan de 
FlevoMeer Bibliotheek, Stichting KinderOpvang Dronten, Stichting Peuterspeelzaalwerk en de drie 
basisscholen; De Tamarisk, De Wingerd en De Akkerwinde. Door deze gebruikers samen in één gebouw te 
huisvesten, worden samenwerkingsvoordelen bereikt. Met het Educatief Centrum wordt het 
voorzieningenniveau in Biddinghuizen verbeterd. De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp wordt 
hierdoor versterkt, temeer daar het centrum vlakbij het winkelcentrum ligt in het centrum van het dorp.  
OFW onderschrijft het belang van het ontwikkelen van een Multi Functioneel Gebied/ woonzorgzone in 
Swifterbant. Door de heffingen van het Rijk zijn we genoodzaakt dit plan vooralsnog uit te stellen. 
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6 ENERGIESPRONG 

6.1 Duurzame woningen 

Energielabels 

Doelstelling: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is in 2017 lager dan 1% van het totaal. 
(exclusief woningen met het strategische label “verkoop”,“planvorming” of ‘sloop’.)  
In onderstaande tabel is het woningbezit van OFW zichtbaar per 1 januari 2013 in vergelijking met het 
woningbezit per 1 januari 2012. 
 
Label 01-01-2012 31-12-2012 

A 842 1255 

B 821 880 

C 1130 1238 

D 1153 791 

E 239 98 

F 88 47 

G 21 9 

Totaal 4294 4318 

 
Hieruit blijkt dat op 1 januari 2012 8,1 procent van onze woningen (exclusief verkoop en planvorming, 
inclusief Chaletwoningen en Greente Zuid) een E, F of G label had. Op 31 december 2012 is dit verminderd 
naar 3,56 procent. Het aantal E, F, G labels is in 2012 gedaald van 348 naar 154. 
 
In het project Dronten Centrum tweede fase zat de 1500

e
 gemoderniseerde woning. Minister Spies heeft dit 

moment door een officiële handeling gemarkeerd. 
 

 
Op 1 januari 2013 zijn er nog 154 woningen met een E, F of G label (exclusief verkoop en planvorming, 
inclusief Chaletwoningen en Greente Zuid). Er is ook nog een kleine groep woningen waarvan de huurder 
niet mee heeft willen doen aan modernisering of er is sprake van een eigen oude CV-ketel of mensen willen 
geen CV-ketel laten plaatsen. Deze laatste groep woningen wordt aangepakt bij verhuizing. 
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De heer Corjanus,  
bewoner Dronten Centrum  

voorzitter Huurders Belangen Vereniging 
 “Energie speelt een belangrijke rol. Door 
modernisering wordt de energienota 
aanmerkelijk minder zijn. Bewoners 
kunnen al 40 euro per maand besparen.”  

Chaletwoningen 

Doelstelling: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is in 2017 lager dan 1% van het totaal. 
(exclusief woningen met het strategische label “verkoop”,“planvorming” of ‘sloop’.)  

Actie: Starten met het opstellen van het wijkontwikkelingsplan Chaletwoningen Dronten Centrum 

samen met de gemeente Dronten en bewoners. 

De gemeente en OFW zijn in 2012 gestart met het overleg over de toekomst van het gebied Schouwstraat, 
Koggestraat, Klipperstraat, Boeierstraat, Karveelstraat, Werfstraat, Hoogaarstraat en een gedeelte van de 
Lijzijde, ook wel Chaletwoningen genoemd. De gemeente heeft aangegeven dat zij niet meer dan de 
reguliere budgetten beschikbaar heeft voor ingrepen in deze wijk. In september heeft het eerste overleg 
tussen de bewonerscommissie en OFW plaatsgevonden. Hier is gesproken over mogelijke scenario’s.  
 
Door het nieuwe regeringsbeleid van kabinet Rutte II wordt OFW financieel zwaar getroffen en is het de 
vraag wat er nog mogelijk is qua moderniseren. Voor het project Chaletwoningen, betekent het in ieder geval 
dat als het uitgevoerd kan worden, dit niet op dezelfde wijze en met dezelfde investering kan als eerdere 
moderniseringen. In 2013 onderzoekt OFW de mogelijkheden om deze 135 woningen ‘light’ te moderniseren. 

Energiebesparing 

Doelstelling: We besparen in 2017 40% op het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 
2000. 
Doelstelling: We besparen in 2017 30% op het gemiddelde gasverbruik per woning ten opzichte van 
2008, waarmee we de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ met 10% 
overtreffen. 

Actie: OFW verwacht een energiebesparing van 33% te behalen in 2012, ten opzichte van 2000. 

In 2012 zijn 83 woningen aan de Oeverloper en 50 woningen in Dronten-Centrum gemoderniseerd. Deze 
woningen hebben na volledige modernisering van de buiten- en binnenzijde een energielabel A gekregen. De 
14 seniorenwoningen in de Oeverloper hebben een B-
label gekregen. In beide projecten is dak-, vloer- en 
gevelisolatie toegepast. Indien de binnenzijde ook werd 
gemoderniseerd, is er vraaggestuurde mechanische 
ventilatie geplaatst.  
 
In het kader van planmatig onderhoud zijn de volgende 
energiebesparende maatregelen genomen:  
 

 In 27 woningen is vloerisolatie aangebracht. 

 In 41 woningen is dakisolatie aangebracht aan 
de binnenzijde van het dakbeschot op de 
zolders. 
 

In het kader van een verhuizing of een aanvraag voor een zelf aangebrachte voorziening hebben we het 
volgende aangebracht:  
 

 zes keer dakisolatie  

 een keer vloerisolatie  
 
Door modernisering en planmatig onderhoud heeft OFW tot en met 2012 een besparing in gasverbruik 
behaald van 36 procent ten opzichte van het jaar 2000.  
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In het convenant van Aedes, de Woonbond en het ministerie van 2008 is een doelstelling vastgelegd van een 
besparing van twintig procent in 2018 ten opzichte van 2008. Op basis van de projectie wordt in 2018  
31 procent bespaard op het gasverbruik ten opzichte van 2008, bij gelijkblijvend beleid. Kanttekening daarbij 
is, dat in de periode 2000 tot 2008 ook al twintig procent is bespaard. Het ‘laaghangende fruit’ zal in de 
periode tot 2018 dan ook langzamerhand op zijn. We hebben op 1 januari 2012 15 procent energie bespaard 
ten opzichte van 2008. Op 31 december 2012 hebben we al 20 procent bespaard ten opzichte van 2008. 

 

Het milieuaspect van energiebesparing weegt natuurlijk zwaar mee. De besparing in gasverbruik komt neer 
op een reductie van de CO2-uitstoot van 3834 ton op 1 januari 2012 en 4137 ton op 31 december 2012.  
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Gemiddeld energielabel 

Doelstelling: Het gemiddelde energielabel van onze woningen gaat van een C-label naar een B-label, 
uitgaande van de huidige methode van berekenen en certificeren.  
Aan het begin van de nieuwe beleidsperiode (1 januari 2012) heeft het woningbezit van OFW gemiddeld een 
C-label met een gemiddelde energie-index van 1,41. Dit betekent dat er in de woningen van OFW gemiddeld 
1225 m

3
 per jaar werd verbruikt. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 1700 m

3
 per jaar, al een mooi 

resultaat. Op 31 december 2012 was het gemiddelde energielabel nog steeds een C-label en in de 
gemiddelde energie-index gedaald naar 1,34 met een gemiddeld verbruik van 1143 m

3
 per jaar per woning.  
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EPC nieuwbouw 

Doelstelling: Alle nieuwbouwprojecten die wij nu gaan ontwikkelen hebben maximaal een energie 
prestatie coëfficiënt van 0,4. Door het toepassen van duurzame energieopwekking kunnen we onze 
nieuwbouw direct bij de bouw of in de toekomst energieneutraal (voor gebouw gebonden energie) 
maken.  
Alle nieuw gebouwde sociale huurwoningen hebben een huur onder de relevante aftoppingsgrens van de 
huurtoeslag en minimaal een energielabel A. 
 
In 2012 heeft OFW de bouw van 24 appartementen aan de Fazantendreef (De Wiekslag) in Dronten, 24 
eengezinswoningen in de Bloemenzoom in Swifterbant, 8 appartementen in Biddinghuizen-Centrum en  
23  appartementen in de Bries in Dronten afgerond. De EPC-waardes zijn respectievelijk 0,38, 0,51, 0,66/0,7 
en 0,79. In 2012 is er gestart met de bouw van 76 woningen in de Gilden in Dronten. De woningen worden 
duurzaam gebouwd en hebben een EPC tussen de 0,38 en 0,48. 
 
Vanuit het vorige beleidsplan was de doelstelling om minimaal de helft van de nieuwbouwprojecten een EPC-
waarde van 0,6 of lager hebben. De nieuwbouwprojecten die in 2012 zijn afgerond, zijn al opgestart voordat 
het nieuwe beleid was vastgesteld. Hierdoor voldoen de projecten wel aan de oude norm, maar voldoet 
alleen de Wiekslag al aan de nieuwe norm. Project Bries heeft een nog veel langere geschiedenis en de 
EPC-waarden dateren nog uit de tijd voor de doelstelling van 0,6. 
 
De Wiekslag heeft een innovatief en duurzaam semi-collectief systeem waarbij de woningen verwarmd 
worden door een collectieve open bron voor warmte en koude opslag in de bodem. In alle woningen in de 
Bloemenzoom in Swifterbant zijn zonneboilers geplaatst en op de hoekwoningen zijn zonnepanelen 
geplaatst. 
In de appartementen in Biddinghuizen-Centrum is een zogenaamd DemandFlow systeem aangebracht. Dit is 
een vraaggestuurd ventilatiesysteem dat zorgt voor een optimale luchtkwaliteit zonder dat de bewoner er zelf 
iets voor hoeft te doen. De ventilatie vindt plaats op basis van CO2-metingen in de woonkamer, keuken, 
badkamer en slaapkamer(s). Er wordt alleen in die ruimten geventileerd waar het nodig is. 
 
Duurzaam materiaalgebruik 
Doelstelling: We ontwikkelen beleid voor duurzame afwegingen bij materiaalkeuzes. 
FSC bevordert milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en economisch rendabel beheer van de bossen 
wereldwijd. OFW wil actief invulling geven aan het begrip duurzaamheid en vindt het gebruik van FSC-
gecertificeerde producten dan ook erg belangrijk. OFW heeft daarom in 2011 een partnerovereenkomst met 
FSC gesloten. Als FSC-partner zet OFW zich met het FSC-netwerk actief in om de doelstellingen van FSC 
(Nederland) te realiseren.  
 
OFW werkt conform haar bouwbestekken. Wij hebben in onze bestekken opgenomen dat er FSC-hout moet 
worden toegepast waar dit van toepassing kan zijn, zowel voor nieuwbouw- als moderniseringsprojecten. 
Daardoor wordt nu in al onze projecten FSC-hout gebruikt. OFW past gecertificeerde producten consequent 
toe bij haar nieuwbouw- en moderniseringsprojecten. 
 
Voor onderhoudswerkzaamheden die door de eigen (OFW) serviceonderhoud-medewerkers worden 
uitgevoerd, wordt alleen nog FSC-gecertificeerd hout en FSC-gecertificeerde houtproducten toegepast. 
 
Energieneutrale woningen 
Doelstelling: We doen een studie naar een geschikt energieconcept voor energie neutrale woningen 
(voor gebouw gebonden energie) die een gezond binnenklimaat hebben en minder kritisch zijn voor 
bewonersgedrag. 
OFW heeft een bijzonder duurzaam appartementencomplex; De Wiekslag, bestaande uit 24 appartementen 
en een groepsruimte, opgeleverd. Niet alleen is het een nieuwe woonvorm dat OFW heeft geboden. Er zijn 
ook forse duurzaamheidsmaatregelen getroffen om reductie op het gebied van CO2-uitstoot en 
energiebesparing te bewerkstelligen.  
 
OFW heeft gekozen voor een innovatief concept met een duurzaam semi-collectief systeem. Twee of drie 
appartementen maken gebruik van een warmtepomp in combinatie met een boilervat. In de bodem is één 
open bron met warmte en koude opslag. Hierdoor is ook koeling mogelijk in de zomer. Daarnaast heeft ieder 
appartement afzonderlijk een Warmte Terug Win (WTW)- ventilatie unit en vloerverwarming. Bouwkundig is 
het appartementencomplex extra goed geïsoleerd (RC 5-6). Er wordt gebruikgemaakt van zonnepanelen 
voor het elektriciteitsgebruik ten behoeve van de warmtepomp, lift en algemene verlichting. 
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Minister Spies 
 “Ik ben blij met een corporatie als OFW, 
die geen eendagsvlieg is op het gebied 
van duurzaam verbouwen. OFW 
investeert in de lange termijn en brengt 
haar plannen ook daadwerkelijk in de 
praktijk. Dit blijkt wel uit het feit dat we nu 
al de 1500

e
 woning

 
opleveren.”  

Bewoner Fruithof 
 
“Op deze manier kan de hele 
straat dikwijls van zonnestroom 

genieten.” 

 
Het systeem is naast energiezuinig ook bedrijfszeker en klantvriendelijk. De installaties zitten in de 
technische ruimtes die vanaf de galerijen te bereiken zijn. Voor onderhoud hoeft de bewoner niet meer thuis 
te blijven.  

Energiebewust woongedrag 

Doelstelling: We geven huurders verdere voorlichting over het gebruik van duurzame installaties en 
hoe ze energiezuinige woningen moeten bewonen. 
Bij alle nieuwbouw- en moderniseringsprojecten worden mensen ingelicht door middel van een 
gebruikershandleiding van de woning met de toegepaste installaties. Bij oplevering van de woning wordt ook 
aandacht besteed aan het gebruik van nieuwe installaties en systemen door bewoners.  
 
Bij het project De Wiekslag, waar gekozen is voor een innovatief concept met een duurzaam semi-collectief 
systeem, is extra aandacht besteed aan voorlichting. Tijdens een extra informatiemiddag hebben de 
bewoners van De Wiekslag uitleg over de installatie gekregen. Na oplevering heeft de installateur nogmaals 
de bewoners bezocht om ervaringen te delen en eventuele nadere toelichting te geven op de installaties. 
Daarnaast is een bewoner ambassadeur Duurzaamheid van de Woonbond geworden. Deze bewoner heeft  
enige installatiekennis en kan kleine handelingen verrichten. 

1500
e
 gemoderniseerde woning 

Doelstelling: Het aantal woningen van OFW met een E/F/G label is in 2017 lager dan 1% van het totaal. 
(exclusief woningen met het strategische label “verkoop”, “planvorming” of ”sloop”.)  
Minister Spies bezocht Dronten voor de officiële handeling als markering van de 1500

e
 duurzaam 

gemoderniseerde woning van OFW. Zij verrichte ondersteund door gedeputeerde Bliek, Voorzitter HBV 
Corjanus en directeur-bestuurder Sweringa OFW, de officiële handeling als markering van de 1500

e
 

duurzaam gemoderniseerde woning van OFW.  
 
OFW wil graag ‘goed wonen’ voor haar bewoners 
realiseren. Hierbij hoort aandacht voor woonlasten en 
energiebesparing. De gasprijs is in de periode 2000 
tot 2013 met 134 procent gestegen, de huren 
inflatievolgend met 35 procent. Nogal een verschil 
dus. Daarom sturen wij al jaren op woonlasten. Dit is 
zeker voor mensen met een smalle beurs erg 
belangrijk. We weten dat het pittig is om te blijven 
wonen in een woning die gemoderniseerd wordt, 
maar je krijgt er wat voor terug. Een mooier huis in 
een mooiere buurt, lagere stookkosten, 
inbraakwerend hang- en sluitwerk, een nieuwe 
badkamer en een tweede toilet boven.  
 
Tijdens deze middag overhandigde OFW de minister ook diverse notities over verduurzaming van de 
woningvoorraad en de symsteemgrenzen waar we tegenaan lopen bij duurzame energieopwekking.  
 
Klimaatstraatfeest 
Doelstelling: We geven huurders verdere voorlichting over het gebruik van duurzame installaties en 
hoe ze energiezuinige woningen moeten bewonen en we stimuleren energiebewust woongedrag. 
 
Het Klimaatstraatfeest is een energiebesparingscampagne van de grote HIER klimaatcampagne. Het roept 
deelnemers op om in hun eigen buurt of straat een project te bedenken dat een bijdrage levert aan een beter 
klimaat. Zo’n project moet samen met de buren worden ingediend. Voorwaarde is dat het een voorbeeld kan 
zijn voor andere straten in het land.  

 
In 2012 hebben de bewoners van de Fruithof in Biddinghuizen 
zich actief ingezet om energie te besparen. Hiermee konden zij 
punten verdienen voor het klimaatstraatfeest; de 
energiebesparingswedstrijd van Nederland. Door de inzet van 
deze actieve bewoners kreeg ook OFW punten, waardoor we 
zijn uitgeroepen tot beste woningcorporatie van de 
energiebesparingswedstrijd.  
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De inzet van de Fruithof is niet onopgemerkt voorbij gegaan, want gedurende de wedstrijd staken ze met kop 
en schouders boven de andere 5.074 straten uit. Lange tijd stonden de bewoners van de Fruithof op nummer 
een. Uiteindelijk is de Fruithof op de tweede plek geëindigd.  
 
De bewoners van de Fruithof ontvingen voor hun enorme inzet tijdens de HIER Klimaatcampagne een 
straatfeest en twee zonnepanelen. Deze werden op een van de daken van de woning van een familie 
geplaatst die regelmatig buurtfeesten voorziet van stroomvoorziening.  
 
Wind- en zonnenergie  
Doelstelling: We doen een studie naar een geschikt energieconcept voor energie neutrale woningen 
(voor gebouw gebonden energie) die een gezond binnenklimaat hebben en minder kritisch zijn voor 
bewonersgedrag. 
OFW heeft windturbines op het dak van haar kantoor staan. Hiermee is OFW een pilot gestart met 
windenergie. De verwachte opbrengst zou liggen tussen de 1000 en 3500 kWh, afhankelijk van de locatie. 
Mede door stilstand van de turbines en defecte omvormers gedurende een onbekende periode is tot 
november 2012 slechts 52 kWh opgewekt. Dit geeft geen reëel beeld van de daadwerkelijk te behalen 
opbrengst. 
 
De pilot wijst uit dat het rendement van de microwindturbines onvoldoende is. De verwachtingen van 
fabrikant zijn niet waargemaakt. Ook de windtunneltesten van de fabrikant blijken in de praktijk niet te 
kloppen. De pilot wijst uit dat de opbrengst niet in verhouding staat tot de investering. Het voorspellen van 
een reële opbrengst in de bebouwde omgeving blijkt niet goed mogelijk. Daardoor betaalt de investering zich 
niet terug. Vooralsnog plaatst OFW dan ook geen windturbines op andere gebouwen. Er volgt nog een 
gesprek met de fabrikant. 
 
Naast de drie windturbines heeft OFW ook 38 zonnepanelen op het dak van haar kantoor. De verwachte 
opbrengst van 6.600 en 7.000 kWh per jaar wordt behaald. Daarmee kunnen we rekenen op een 
terugverdientijd van 15 jaar. Daarna is de verwachting dat er in 15 jaar circa 800 euro per jaar wordt 
bespaard. 
 
Door middel van een energiemonitoringsysteem wordt via een website, gekoppeld aan de kWh-meters naast 
het elektriciteits- en gasverbruik van het gebouw, de opbrengst van de windturbines en de zonnepanelen 
gemonitord. In de praktijk is het systeem storingsgevoelig. OFW doet onderzoek naar andere mogelijkheden 
voor energiemonitoring.  
 
Wel bleek uit de energiemetingen van de gashoofdmeter dat het gasverbruik door de isolatiemaatregelen 
fors is afgenomen. En daarmee veel lagere energiekosten voor het kantoor. Het elektriciteitsverbruik is 
nauwelijks gedaald. Het vermoeden is dat de koeling in de zomer van de kantoren en de koeling in de ICT-
ruimte veel elektriciteit verbruikt. Bij de verbouwing is extra koeling toegevoegd. 
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7 DUURZAME ORGANISATIE  

7.1 Duurzaam personeels- en organisatiebeleid en professionele medewerkers 
 
Organisatieontwikkeling 
Doelstelling: We streven naar continuïteit van de organisatie.  
De impact van de kabinetsmaatregelen (Rutte I, Lenteakkoord, Rutte II, Woonakkoord) heeft tot gevolg dat 
OFW maar beperkt kan investeren. In juli 2012 gingen we er nog vanuit dat we met maatregelen, zoals het 
aanpassen van de projectenplanning, het afbouwen van de flexibele schil van medewerkers en het ineen 
schuiven van primaire en ondersteunende werkprocessen, de werkgelegenheid konden behouden voor de 
vaste kern van medewerkers. In november 2012 werd echter duidelijk dat de investeringsmogelijkheden voor 
bouwprojecten dermate ingeperkt worden door de gevolgen van de kabinetsmaatregelen van Rutte II dat 
gedwongen ontslagen inmiddels onvermijdelijk zijn. Met de Ondernemingsraad (OR) en de vakbonden is 
eind 2012/begin 2013 het overleg gestart over respectievelijk het organisatieplan en een sociaal plan. 
 
Op onze website (en in het organisatieontwikkelplan, beleidsplan, personeelsbeleidsplan en het jaarverslag 
2011) is meer te lezen over de algemene uitgangspunten van ons personeels- en organisatiebeleid en over 
de organisatieontwikkeling die we in 2011 in gang hebben gezet. Denk hierbij onder andere aan het Klant 
Contact Centrum en het digitaliseren van de werkprocessen bij Serviceonderhoud. In dit jaarverslag is in 
diverse artikelen te lezen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in de 
organisatie. 
 
Personeelsverloop en –opbouw 
Doelstelling: We streven naar continuïteit van de organisatie.  
Hieronder zijn het personeelsverloop en de opbouw van het personeelbestand in figuren weergegeven. 
 
Figuren:  

 Organogram 

 Aantal medewerkers op 31 december 2012 

 Instroom en uitstroom van medewerkers 

 Opbouw personele bezetting 2012 

 Gemiddeld aantal dienstjaren per 31-12-2012 

 Gemiddelde leeftijd 

 Aantal personen jonger dan 35 jaar 

 Leeftijdsopbouw 2012 

 Gemiddelde salariskosten per FTE 
 
Aantal medewerkers op 31 december 

Jaar Aantal In FTE 

 2012 58 51,4 

2011 59 51,9* 

2010 65 57,4 

2009 64 55,8* 

2008 57 50,3 

2007 59 51,4 

2006 58 51,1 

2005 57 50,4 

2004 59 52,6 

* I.v.m. de crisis is kritisch gekeken of bij pensionering functies ingevuld moesten worden. 
Door gewijzigde arbeidsmarktomstandigheden is een aantal moeilijk te vervullen vacatures ingevuld en is interim-
management beëindigd. 

 

De volgende personeelsmutaties hebben zich in 2012 voorgedaan: 

Instroom-uitstroom             

  Mannen   Vrouwen   Totaal   

http://www.ofw.nl/over-ofw/vacatures
http://www.ofw.nl/uploads/_media/_5022_Beleidsplan_def.pdf
http://www.ofw.nl/uploads/_media/_5022_Beleidsplan_def.pdf
http://www.ofw.nl/uploads/_media/_5022_Beleidsplan_def.pdf
http://www.ofw.nl/uploads/_media/_4093_Organisatiestructuur%20per%201%20december%202011.pdf
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  aantal fte aantal fte aantal fte 

31-12-2011 30 28,94 29 23,00 59 51,94 

Instroom 1 1 0 0 1 1 

Uitstroom 1 0,5 1 0,8 2 1,28 

Verandering arbeidsduur 0 0,0 0 -0,3 0 -0,25 

31-12-2012 30 29,4 28 22,0 58 51,42 

 
Toelichting op figuur instroom-uitstroom In juni 2012 is een leerling-vakman bij de servicedienst voor bepaalde tijd in 
dienst getreden (en op 31 december 2012 uit dienst getreden). In september 2012 is het dienstverband met een 
projectleider geëindigd. Per 31 december 2012 is een medewerker Finance met vervroegd pensioen gegaan. Van een 
medewerker KCC is de tijdelijke verhoging van de arbeidsduur weer naar de oorspronkelijke arbeidsduur gegaan. 
 

Opbouw personele bezetting       

  aantal fte parttimers in % fulltimers in % 

Man 30 29,42 2 6,7% 28 93,3% 

Vrouw 28 22,00 18 64,3% 10 35,7% 

Totaal 58 51,42 20 34,5% 38 65,5% 

 
Gemiddelde dienstjaren per 31 december 2012         

  t/m 5 jr 6 t/m 10 jr 11 t/m 15 jr 16 t/m 20 jr 21 t/m 25 jr > 25 jr Totaal 

Aantal 
medewerkers 

 
22 

 
14 

 
10 

 
3 

 
3 

 
6 

 
58 

    Gemiddeld aantal 
dienstjaren 

   
10,72 

 
Gemiddelde leeftijd         

Man  43,9  

Vrouw 40,8  Aantal personen jonger dan 35 jaar: 17 (= 29,3%) 

Totaal 42,4  

   

 
Leeftijdsopbouw             

  <21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60 Totaal 

Man  1 3 3 1 2 4 5 4 5 2 30 

Vrouw 0 2 3 4 5 5 4 2 2 1 28 

Totaal 1 5 6 5 7 9 9 6 7 3 58 

 
Gemiddelde salariskosten 2012  

 
Per FTE / in € 

2012 65.499 

2011 66.503  

2010 65.488  

2009 69.427  

2008 72.087  

2007 62.107  

2006 55.650  

2005 54.786  

2004 52.057  

 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Doelstelling: We streven naar continuïteit van de organisatie.  
In 2012 is een nieuwe CAO Woondiensten afgesloten voor de duur van een jaar. De hoofdpunten uit de CAO 
zijn: 
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 Loonstijgingen: 1,25 procent verhoging per 1 januari 2012 en 0,65 procent per 1 juli 2012. De 
instapsalarissen zijn niet verhoogd. 

 Vakantie: wijziging in het aantal vakantieuren (189,8 voor een fulltimer). Er is een overgangsregeling 
voor de leeftijdsuren voor werknemers die in 2012 50 jaar of ouder zijn. 

 Vakantie-opbouw: Bovenwettelijke vakantieuren worden na 26 weken arbeidsongeschiktheid alleen 
opgebouwd over de uren die de werknemer arbeidsgeschikt is. 

 Buitengewoon verlof: Verlof voor huwelijk, jubileum en vakexamen vervalt. Werknemers kunnen voor 
deze gelegenheden vakantie opnemen. 

 De extra opzegtermijn van de werkgever voor werknemers van 45 jaar of ouder vervalt. 

 Fiscaal: Gereedschap en dergelijke wordt niet langer verstrekt, maar ter beschikking gesteld. Ook 
zijn er extra voorwaarden verbonden aan het gebruik van het fietsenplan binnen het Woondiensten 
Cafetaria Systeem. 

 
Met instemming van de Ondernemingsraad (OR) zijn in 2012 twee personele regelingen tot stand gekomen: 
 

 Regeling ‘Werktijden en (vakantie)uren opbouwen en opnemen bij OFW’ 

 Regeling ‘Vergoeding van studiekosten’ 
 
Opleiden en ontwikkelen van medewerkers 
Doelstelling: We bieden medewerkers de veiligheid en de ruimte voor initiatief en creativiteit en 
kansen om zich verder te ontwikkelen binnen hun huidige of andere functie.  
Er is, zoals ieder jaar, ook in 2012 een opleidingsplan opgesteld en er is uitvoering aan gegeven. Binnen dit 
opleidingsplan is onder meer aandacht voor het verkrijgen en actualiseren van vakkennis en voor opleiding 
die noodzakelijk is vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast is er ook aandacht 
voor ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden en opleidingswensen van individuele 
medewerkers. Zie de figuur ‘Organisatiebrede opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten 2012’. 
 
Vanuit het loopbaanontwikkelingsbudget (conform CAO 2012) zijn in 2012 ook diverse niet-
functiegerelateerde studies of trainingen gevolgd. Iedere medewerker heeft recht op een individueel 
loopbaanontwikkelingsbudget van maximaal 4.500 euro (de hoogte is afhankelijk van het aantal dienstjaren 
en het aantal uren dat de medewerker per week werkt). Het kan voorkomen dat dit budget niet toereikend is. 
Onder voorwaarden kan dan een aanvulling middels een studiefaciliteit worden aangeboden. In 2012 zijn 
deze afspraken vastgelegd in een personele regeling. 
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Voorgenomen opleidings- / 
ontwikkelactiviteiten in 2012 

Doel Door wie gevolgd & 
Verantwoording over 2012 

1. Evaluatie teamtrainingen voor 
alle teams 

N.a.v. de teamtrainingen in 2011 is 
afgesproken dat de teams minstens 1 x 
per jaar evalueren over onderlinge 
samenwerking, resultaten, ambities, 
processen e.d.  

In alle teams heeft in 2012 een 
evaluatie plaatsgevonden of is er 
opnieuw een teamtraining geweest. 
De wijze waarop geëvalueerd wordt, 
is per team verschillend. 

2. Sitechecks 

 
Doel van een sitecheck is het 
uitvoeren van een procesinventarisatie  
waarbij medewerkers aangeven hoe zij met  
het primaire systeem SG en daarin  
vastgelegde gegevens werken.  
Verbeterpunten worden in kaart gebracht en  
opgepakt.  

Medewerkers / kerngebruikers die 
werken met SG Tobias. In 2012 zijn 
de sitechecks voor alle processen 
voorbereid. Ze vinden plaats in 2013. 
 

3. Voorlichting en instructie over 
veilig werken met machines/ 
tiltechnieken e.d. 

 
 

Vergroten van bewustzijn en kennis van de 
Servicemedewerkers over o.a. tiltechnieken 
en het veilig werken met machines. 
Daardoor wordt de kans op ongevallen of 
lichamelijke klachten aanmerkelijk verkleind.  

Er is geen aparte cursus/training 
georganiseerd, maar het is steeds 
aan de orde geweest tijdens het 
werkoverleg van de 
servicemedewerkers. 

4. Evaluatie teamtrainingen voor 
alle teams 

N.a.v. de teamtrainingen in 2011 is 
afgesproken dat de teams minstens 1 x 
per jaar evalueren over onderlinge 
samenwerking, resultaten, ambities, 
processen e.d.  

In alle teams heeft in 2012 een 
evaluatie plaatsgevonden of is er 
opnieuw een teamtraining geweest. 
De wijze waarop geëvalueerd wordt, 
is per team verschillend. 

5. Sitechecks 

 
Doel van een sitecheck is het 
uitvoeren van een procesinventarisatie  
waarbij medewerkers aangeven hoe zij met  
het primaire systeem SG en daarin  
vastgelegde gegevens werken.  
Verbeterpunten worden in kaart gebracht en  
opgepakt.  

Medewerkers / kerngebruikers die 
werken met SG Tobias. In 2012 zijn 
de sitechecks voor alle processen 
voorbereid. Ze vinden plaats in 2013. 
 

6. Voorlichting en instructie over 
veilig werken met machines/ 
tiltechnieken e.d. 

 
 

Vergroten van bewustzijn en kennis van de 
Servicemedewerkers over o.a. tiltechnieken 
en het veilig werken met machines. 
Daardoor wordt de kans op ongevallen of 
lichamelijke klachten aanmerkelijk verkleind.  

Er is geen aparte cursus/training 
georganiseerd, maar het is steeds 
aan de orde geweest tijdens het 
werkoverleg van de 
servicemedewerkers. 

7. Opleidingen / trainingen Klant 
Contact Centrum 

 Opleidingen om te werken met 
de kennisbank en het 
klantvolgsysteem.  

 Klantgericht telefoneren 

 Omgaan met agressie.  

 Trainingen SG primair systeem 
basis, technisch, verhuur. 

 DISKIS. 

 Teamtraining. 

 In 2011 is al gestart met het “bij 
elkaar in de keuken kijken” om 
elkaars werk aan te leren. Dit 
wordt voortgezet in 2012. 

Vanuit  hun oude functie beschikken de 
KCC-medewerkers al over de nodige kennis 
en ervaring.  
Met deze trainingen vergaren zij nieuwe 
(bredere) kennis en vaardigheden om goed 
te kunnen functioneren in een KCC. 
De teamtraining heeft tot doel om goed met 
elkaar samen te werken en ieders talent op 
de juiste manier in te zetten om zo tot 
optimale prestaties te komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

De trainingen zijn gevolgd door de  
KCC-medewerkers. 

 Kennisbank komt voorlopig te 
vervallen en hiermee de training.  

 Training klantvolgsysteem volgt 
zodra systeem is aangeschaft. 

 Intern opleiding voor SG en 
DISKIS.  

 Leren van nieuwe 
werkzaamheden is in 2012 een 
continu proces geweest en dat 
loopt  door in 2013. 

 In mei is een teamtraining 
gevolgd.  

 Medewerkers hebben een 
agressietraining gevolgd.  

 Medewerkers hebben een interne 
training gehad voor 
huurdersportaal en beslisboom op 
de website. 

8. Juridische actualiteiten 

Incompany training door 
advocatenkantoor VBTM over de 
herziene Woningwet en/of de 
Warmtewet. 
Herziene Woningwet en de 
Warmtewet zijn nog niet van kracht.  

Bijblijven op de voor  woningcorporaties  
relevante rechtsgebieden. 

Twee trainingen over:  

 Juridische aspecten van 
burenoverlast.  

 Duurzaam energiebedrijf: 
warmtewet, fiscale kant 
van duurzame energie, 
WKO-installatie, 
uur(prijzen)recht. 
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9. Beleidsstukken schrijven 

 
 

Een brede groep medewerkers verkrijgt 
inzicht in de fasen van een beleidsproces  
verkrijgt en handvatten krijgt om zelf  
beleidsstukken te schrijven. 

Alle medewerkers die vanuit hun 
functie beleidsstukken (willen gaan) 
schrijven. De training heeft in sept/okt 
plaatsgevonden. 

10. Schriftelijke communicatie 

 
Opstellen van goede zakelijke brieven (en e-
mails) gericht aan onze klanten en relaties in 
begrijpelijk en correct Nederlands en in de 
juiste toonzetting/stijl.  

Alle medewerkers die regelmatig een 
brief schrijven.  
Deze training heeft begin 2013 
plaatsgevonden. 

11. Training digi-bord 

 
 

Bevorderen gebruik van het Digi-bord. 
 

Nagegaan wordt of er behoefte aan 
training is of dat  ter plekke 
instructies gegeven kunnen worden. 

12. Begrotingsbijeenkomst door / 
voor medewerkers 

 

In het kader van de begroting 2013 hebben 
alle teams, evenals voorgaande jaren, aan 
elkaar een presentatie gegeven. Aan de 
medewerkers is gevraagd om tijdens deze 
presentatie aandacht te geven aan de 
activiteiten, nieuwe projecten en actiepunten, 
verbeteringen in de werkprocessen en 
teamdoelstellingen. Het vergroot de 
betrokkenheid tussen teams en bij de 
gezamenlijke bijdrage aan de opgave van 
OFW. 

Alle teams en stagiairs 
 
De begrotingsbijeenkomst heeft op 
22 november plaatsgevonden 

13. Beleidsplatforms  Kennis delen en integraal en breder dan 
vanuit het eigen werk meedenken over de 
ontwikkeling van de diverse beleidsterreinen 
binnen OFW en de implementatie daarvan.  

Voor medewerkers en stagiairs. In 
2012 waren thema’s: Ontwikkelingen 
KCC, Ontwikkelvisie/beleidsplan, 
Huurbeleid, KWH meting, 
Agressieprotocol. 

14. Technische platforms  Kennisoverdracht en het integraal (door de 
diverse teams) evalueren van en afstemmen 
over o.a. bouwwijzen en bouw materialen. 
Dit komt ten goede aan een betere kwaliteit 
van dienstverlening en eindproduct (de 
woning). Daarmee wordt goed en efficiënt 
toekomstig beheer van een woning mogelijk 
en is er aandacht voor aspecten vanuit de 
gebruikerskant (de bewoner). 

Met name team Projecten, team 
Serviceonderhoud, team Verhuur en 
overige geïnteresseerde 
medewerkers en stagiairs. In 2012 
waren de thema’s: 

 Beheer- & onderhoudsmap 

 Ventilatie-eisen nieuw 
bouwbesluit 

 Gewijzigde regelgeving asbest 

15. Bijeenkomst stagebegeleiders Alle medewerkers die stagiairs begeleiden, 
wisselen ervaringen uit + het verbeteren / 
verkrijgen van vaardigheden t.b.v. van het 
begeleiden van stagiairs.  
 

Alle stagebegeleiders. Besproken 
onderwerpen: procedure tussentijdse 
beëindiging stage, soorten stages, 
Almere College:  stage nieuwe vorm, 
Wajong. 

16. Training omgaan met agressie  
 

 
 

Doel van de training is dat medewerkers 
leren om situaties met agressie in de hand te 
houden. Daarnaast om voorbodes van 
agressie te herkennen en juist te handelen.  

Alle medewerkers met 
klantencontacten 

17. Training t.b.v. voorgenomen 
veranderingen bij 
Serviceonderhoud 

Alle servicemedewerkers leren werken met 
nieuwe (ICT)hulpmiddelen. 

Servicemedewerkers hebben een 
interne instructie gehad en daarnaast 
learning-on-the-job. 

18. Integriteit  
 

Het doel is om bewust te maken / te zijn / te 
blijven van integer handelen en de dilemma’s 
die daarbij naar voren kunnen komen.  

We heroriënteren ons op aanbieders 
van dit type training.  Er zal een 
nieuwe bureauselectie plaatsvinden.  

Figuur opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten 
 
Arbeidsomstandigheden 
Doelstelling: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 

 
Actie begroting: Er wordt een Medewerkerstevredenheidsonderzoek en een Preventief Medisch 
Onderzoek gedaan. 
Eind februari/begin maart 2013 heeft een Preventief Medisch Onderzoek plaatsgevonden. In totaal hebben 
46 (van de 58) medewerkers deelgenomen aan het onderzoek. De medewerkers hebben een vragenlijst 
ingevuld die de beleving van de arbeid beoordeelt. De vragen betroffen de thema’s: algemene gezondheid, 
algemene beleving van het werk, leefgewoonten, fysieke klachten en omgevingsfactoren in het algemeen, op 
kantoor en op de werklocaties buiten kantoor. Ook is een aantal onderzoeken uitgevoerd (onder andere een 
ogen- en gehoortest en een meting van de bloeddruk en BMI: de verhouding tussen lengte en gewicht).  
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De individuele scores zijn, daar waar zij afweken van het gewenste antwoord, met de medewerker door de 
arbodienst besproken. Ook de onderzoeksresultaten zijn teruggekoppeld aan de individuele medewerkers. 
Daarnaast wordt een rapportage op groepsniveau gemaakt. Ten tijde dat dit jaarverslag is geschreven, is 
deze rapportage nog niet gereed. Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek is verplaatst naar het najaar van 
2013. 
 
Arbeidsongevallen 
Doelstelling: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 
In 2012 hebben zich geen bedrijfsongevallen of bijna-bedrijfsongevallen voorgedaan. 
 
Ziekteverzuim 
Doelstelling: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 
We houden een ziekteverzuimnorm aan van maximaal 3,5 procent (kort ziekteverzuim tot twee maanden, 
exclusief zwangerschapsverlof). Hier is in 2012 aan voldaan (namelijk 1,6%). Het korte ziekteverzuim is een 
indicator voor de personeelstevredenheid. Veelvuldig kort ziekteverzuim kan duiden op ontevredenheid bij de 
medewerkers. Het lange verzuim (langer dan twee maanden) bedroeg in 2012 1,7 procent. 
 
De maximale frequentie van ziekmelding is 1,5 keer per medewerker per jaar. Dit is de (landelijke) richtlijn die 
de arbodienst hanteert. Hier zit OFW onder (de frequentie is bij OFW 1,45). Leidinggevenden hebben in 2011 
een training gehad van onze arbodienst waarin onder andere verzuimbegeleiding een thema was. 
 

Het verloop van het ziekteverzuim (in percentages) over de periode 2002 tot en met 2012 laat het volgende 
beeld zien: 

 

Percentage 
ziekteverzuim 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

2008 2009 2010 2011  2012 
 

Kort verzuim 
(%) 

2,3 2,0 1,2 1,4 1,8 2,6 2,3 1,7 1,9 2,4 1,6 

Lang verzuim 
(%) 

2,6 4,4 3,0 2,1 3,7 0,6 2,4 5,5 4,5 5,1 1,7 

Totaal 
verzuim (%) 

4,9 6,4 4,2 3,5 5,5 3,2 4,7 7,2 6,4 7,5 3,3 

Kort verzuim is een ziekteperiode tot twee maanden. Van lang verzuim is sprake als het 
verzuim langer is dan twee maanden. Deze percentages zijn exclusief zwangerschapsverlof. 

 
Frequentie ziekmelding per 
medewerker/per jaar 

2012 1,41 

2011 1,45 

2010 1,34 

2009 1,47 

2008 1,27 

2007 1,45 

2006 1,32 

 
Werknemers die een heel jaar niet hebben verzuimd in %  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

28,0% 26,3% 29,9% 38,6% 30,0% 38,46% 28,81% 27,58% 
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EHBO en Bedrijfshulpverlening 
Doelstelling: We bieden en waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving. 
 
Samenstelling BHV-team op 1 april 2013* 

Alex van Doorn EHBO, AED Hoofd, MT-lid 

Petra van Wolfswinkel EHBO, BHV, AED Hoofd en coördinator 

Alie Hilde Elslo BHV, AED  

Petra Sandee EHBO, AED  

Gerwin Hilberink BHV, AED  

Johan Hoorn BHV, AED  

Timo Smits BHV, AED  

Emmy Klooster BHV, AED  

Hans Admiraal BHV, AED  
* Janny Kapteijn maakte tot 1 november 2012 deel uit van het BHV-team, zij is inmiddels met vroegpensioen gegaan. 

 
In 2012 zijn de medewerkers op herhalingscursus geweest en hebben die met een goed resultaat afgesloten. 
 
Ontruimingsoefening 
In april heeft het BHV-team ter voorbereiding op de ontruimingsoefening onder gespecialiseerde begeleiding 
een table-topoefening uitgevoerd. Op een vergrote plattegrond van het kantoor werden diverse incidenten 
nagespeeld. Getraind werd hoe deze incidenten zich kunnen ontwikkelen en welke handelingen de BHV-ers 
moeten uitvoeren. Nagegaan werd of de BHV-ers voldoende kennis van de te volgen procedures hebben en 
of er sprake is van een goede samenwerking met effectieve communicatie. Beiden zijn van groot belang 
tijdens een calamiteit.  
 
In mei heeft de ontruimingsoefening plaatsgevonden. De ontruimingsoefening werd begeleid door Brandweer 
Flevoland. De oefening was niet aangekondigd bij de medewerkers, de BHV-ers waren wel vooraf 
geïnformeerd. De oefening is goed verlopen. Het BHV-team heeft de oefening geëvalueerd en 
verbeterpunten verwerkt in de ontruimingsprocedure. 
 
Overige activiteiten  

 In 2012 zijn de blusmiddelen, het ontruimingsalarm en de AED (een draagbaar toestel dat wordt 
gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van 
ventrikelfibrilleren) door externe organisaties gecontroleerd. 

 De calamiteitentelefoon is met regelmaat gecontroleerd. 

 Via de interne nieuwsbrief zijn de medewerkers geïnformeerd over BHV-activiteiten (zoals 
terugkoppeling table-top- en ontruimingsoefening). 

 Nooduitgangen en vluchtroutes zijn gecontroleerd op mogelijke stremmingen. 

 De EHBO-middelen (verbanddozen, oogdouche etc.) zijn gecontroleerd. 
 

7.2 Efficiënte bedrijfsprocessen en continue ontwikkeling en innovatie 
 
Verbeteren bedrijfsprocessen: Brown Paper-methode 
Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 
oog voor people, planet, profit. 
De primaire processen en de belangrijkste ondersteunende processen binnen OFW zijn de afgelopen jaren 
in kaart gebracht en beschreven. Het draagt eraan bij om de kennis en ervaring die opgedaan is te borgen.  
Door het rondmaken van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) worden de verschillende processen 
voortdurend geoptimaliseerd en efficiënter ingericht. Ook is er aandacht voor de aansluitingen van de 
verschillende processen op elkaar (primaire, ondersteunende en besturende processen). Een vervolgstap is 
om door automatisering/digitalisering stappen in het proces te kunnen vereenvoudigen of weg te laten. Hierin 
zien we bijvoorbeeld dat een deel van de ondersteunende processen en de primaire processen ineen 
schuiven. Een andere ontwikkeling is dat de processen in de keten met externen deels kunnen worden 
vereenvoudigd door digitalisering van stappen. Een laatste ontwikkeling is dat door verdergaande 
automatisering van informatiestromen ook de bestuurlijke processen worden vereenvoudigd. Het wordt 
makkelijker stuurinformatie uit systemen te halen.  
 
In 2012 zijn de volgende processen beschreven en/of geactualiseerd (hierbij wordt gebruikgemaakt van de 
zogenaamde Brown Paper-methode): 
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Inmiddels afgerond: 

 Voorraadbeheer kantoor- en overige facilitaire artikelen 

 Inkoop kantoor- en overige facilitaire artikelen 

 Verzorgde tuinen bij onze huurwoningen 

 Sluitend vangnet: het veelal samen met ketenpartners mensen huisvesten (met waarborging van de 
leefbaarheid) die niet te huisvesten zijn/gehuisvest kunnen blijven via het regulier proces 

 
Opgestart: 

 Voorkomen en bestrijden van huurdersoverlast 
 
Digitaliseren werkproces team Serviceonderhoud 
Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 
oog voor people, planet, profit. 
Om het werkproces bij team Serviceonderhoud efficiënter te maken en te digitaliseren, zijn de medewerkers 
in 2012 uitgerust met Blackberry’s. De servicemedewerkers kunnen daarmee hun e-mail en agenda beheren, 
foto’s maken (en versturen/ontvangen) van technische situaties, zodat telefonisch overleg met de opzichter 
of kennisuitwisseling met collega’s makkelijker kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen de servicemedewerkers 
via internet kleinere bestellingen doen bij leveranciers. 
 
In 2013 gaan we verder met het digitaliseren van het werkproces bij team Serviceonderhoud. We starten met 
de implementatie van digitale werkopdrachten. Daarvoor wordt Nemo in gebruik genomen (een applicatie 
van SG-Automatisering). Daarmee kunnen de medewerkers zelf de planning inzien, werkbonnen afhandelen, 
bestel- en vervolgbonnen aanmaken. Ook biedt Nemo de mogelijkheid om sturingsinformatie te leveren die 
kan helpen de planning continu te blijven verbeteren. Dit betekent zowel voor de servicemedewerker als voor 
de medewerkers van de binnendienst een vermindering van de administratieve handelingen. Het verkorten 
van de doorlooptijd van een werkbon draagt ook bij aan het vergroten van klanttevredenheid. Het 
digitaliseren van het werkproces leidt eveneens tot het verminderen van papiergebruik. 

 
Minder facturen 
Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 
oog voor people, planet, profit. 
De vermindering van de stroom aan facturen is vanaf 2009 duidelijk waar te nemen. Het grootste deel van de 
facturen betreft de stichting OFW.  Op ons verzoek worden veel facturen nu geclusterd in verzamelnota’s. Dit 
zorgt ervoor dat de facturen efficiënter administratief verwerkt kunnen worden. In 2009 hebben we 7899 
facturen verwerkt, in 2010 6527. In 2011 waren het er 5446 en in 2012 4780. Een volgende stap is het 
digitaliseren van het facturatieproces. 
 
Digitale bijlagen bij brief huurverhoging 
Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 
oog voor people, planet, profit. 
Ieder jaar ontvangen alle huurders per post een brief waarin de huurverhoging wordt aangekondigd. Bij deze 
brief horen diverse bijlagen. Dit betreft informatie over huurtoeslag, de planning van 
onderhoudswerkzaamheden aan woningen, de woonkostenkrant en de woningwaardering. In 2012 zijn we 
ertoe overgaan om deze bijlagen niet meer bij de brief te voegen. In de brief wordt nu verwezen naar de 
website waar deze bijlagen te raadplegen zijn. Omdat er nu geen bijlagen bij de brief zijn, kan het inpakken 
van de brieven grotendeels machinaal en gaat het dus sneller. Ook wordt er veel minder papier gebruikt. 
Klanten die dit wensen krijgen op verzoek de bijlagen alsnog via de post toegestuurd. Dit is zeer beperkt 
gebeurd. 

 
Optimaal gebruikmaken van ICT 
Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 
oog voor people, planet, profit. 
In 2012 is de uitvoering van zogenaamde ‘sitechecks’ van het primaire systeem SG voor alle werkprocessen 
voorbereid. Het doel van de sitechecks is om de mogelijkheden en verbeterpunten in het gebruik van de 
automatiseringstoepassingen samen met medewerkers in kaart te brengen en te implementeren. De 
uitvoering vindt plaats in 2013. 
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Archivering 
Doelstelling: We benutten de mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren met 
oog voor people, planet, profit. 
In 2011 zijn de eerste stappen ondernomen om tot een optimalisering van de inrichting en structuur van ons 
digitaal archief te komen. Dit project is in 2012 en 2013 voortgezet. Hierbij wordt het optimaal gebruikmaken 
van functionaliteiten binnen het archiveringssysteem DisKis betrokken. 
 
Onderhoudsprocessen samen met leveranciers verbeteren 
Doelstelling: We dragen bij aan productontwikkeling en –verbetering in de keten en daar waar het 
toegevoegde waarde heeft, streven we naar ketenintegratie.  
OFW streeft naar ketenintegratie. We zijn van mening dat dit leidt tot meer kwaliteit, meer efficiëntie 
en lagere (faal)kosten. Hierbij is een actieve en open samenwerking met leveranciers en het continu 
willen verbeteren vanuit een gezamenlijk belang noodzakelijk. 
 
Tijdens de stakeholdersdag in november 2012 was een van de thema’s hoe we onderhoudsprocessen 
samen met leveranciers efficiënter kunnen maken (zie ook pagina 12). Naar voren kwam bijvoorbeeld dat de 
leveranciers steeds meer met verzamelorders werken en dan één keer in de week bezorgen. Dit vereist 
goede afstemming tussen leverancier en afnemer. Na de stakeholdersbijeenkomst heeft vervolgoverleg met 
een aantal keukenleveranciers plaatsgevonden om het plaatsen van (een serie) keukens efficiënter te laten 
verlopen en met minder faalkosten. In april 2013 wordt de eerste serie keukens volgens de nieuwe en naar 
verwachting efficiëntere werkmethode geplaatst.  

 
Verbetering beleidscyclus 
Doelstelling: We beschikken over voldoende managementinformatie als sturings- en 
verantwoordingsmiddel. We maken trends inzichtelijk. 
Het actualiseren van ons beleidsplan in 2012 heeft ons de kans geboden om weer een volgende stap te 
maken in de verbetering van onze beleidscyclus. Naar aanleiding van aanbevelingen van de 
visitatiecommissies in 2005 en 2009 wordt hier al gedurende een aantal jaren aan gewerkt. We hebben in het 
beleidsplan onze ambities en doelstellingen nu waar mogelijk nog concreter geformuleerd, meetbaar 
gemaakt en ze sluiten meer aan op te realiseren prestaties in de jaarlijkse begroting, afspraken met 
stakeholders en de prestatieafspraken met de Raad van Commissarissen (RvC). Het betekent dat de 
begroting 2013 direct aansluit op de doelstellingen uit het beleidsplan, dat in het jaarverslag de resultaten 
staan op de geformuleerde doelstellingen uit het beleidsplan en acties uit de begroting. Ook sluiten de 
prestatieafspraken met de RvC en de stuur- en verantwoordingsinformatie aan op de geformuleerde 
doelstellingen en acties. In 2013 werken we aan het verder rondmaken van de beleidscyclus.  
 
We hebben in 2012 gewerkt aan de ontwikkeling om het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag te 
digitaliseren, waarbij de stukken ook digitaal op elkaar aansluiten (www.transparantofw.nl). 
 
Evaluatie projecten 
Doelstelling: Ervaringen uit afgeronde projecten of bestaande projecten worden geëvalueerd. 
Opgedane kennis in projecten of processen wordt geborgd.  
In 2012 is het Inkoop en aanbesteding statuut getoetst door KPMG. Naar aanleiding daarvan is in het statuut 
opgenomen dat, als onderdeel van de PDCA-cyclus, na afronding van ieder project een evaluatie plaatsvindt. 
De uitkomsten worden meegenomen bij voorselecties van volgende projecten. Projecten worden zowel intern 
geëvalueerd als met bewoners en aannemers en dergelijke.  
 
Digitaal doelen- en resultatenportaal 
Doelstelling: We oriënteren ons op innovatie- en vernieuwingsprocessen. 
In 2012 hebben we aan de ontwikkeling van een digitaal doelen- en resultatenportaal gewerkt 
(www.transparantofw.nl). Het portaal biedt op vernieuwende wijze de mogelijkheid om onze beleidscyclus 
(denk hierbij aan de documenten: beleidsplan, begroting en jaarverslag) te digitaliseren. In het land wordt dit 
nog nauwelijks toegepast. Via het portaal wordt op transparante en duurzame wijze de externe 
verantwoording van OFW inzichtelijk gemaakt. Daarnaast dient het portaal ervoor om op een eenvoudige 
wijze de stand van zaken rondom de door OFW gestelde doelen te communiceren.  
 
Via het online doelen- en resultatenportaal worden onze doelstellingen, acties en resultaten aan elkaar 
gekoppeld. Zo is inzichtelijk hoe we onze beleidscyclus doorlopen. In het tweede kwartaal van 2013 gaat het 
doelen- en resultatenportaal live. 
 

http://www.transparantofw.nl/
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Functiescheiding en administratieve organisatie  
Doelstelling: De functiescheiding en administratieve organisatie zijn passend bij de omvang van onze 
organisatie. Bevoegdheden zijn vastgelegd en worden periodiek geëvalueerd. 

 In 2012 is het Inkoop en aanbesteding statuut getoetst door KPMG. Naar aanleiding daarvan is een 
hoofdstuk over risicoanalyse bij inkoop en aanbesteding toegevoegd. 

 In het statuut is de administratieve organisatie met de daarin verankerde functiescheidingen 
vastgelegd. Het proces van aanbesteding is met dit statuut controleerbaar. Een aanvulling in 2012 in 
het statuut is dat de interne controle op de besluitvorming van de aanbestedingsprocedure wordt 
uitgevoerd door de directiesecretaris. 

 Bij de invoering van het Klant Contact Centrum (KCC) hanteren we het motto: ‘in één keer goed, 
zonder (te)veel schakels, maar wel integer en controleerbaar’. We hebben bij de organisatorische 
inrichting van het KCC nadrukkelijk rekening gehouden met functiescheiding. 

 

7.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Duurzaam inkopen en aanbesteden 
Doelstelling: Bij inkoop en aanbesteding gaan we bewust om met grondstoffen en besteden we 
aandacht aan de aspecten ‘people, planet, profit’. 

 In 2012 is in het Inkoop en aanbesteding statuut getoetst door KPMG en naar aanleiding daarvan op 
punten aangepast. Uiteraard weegt OFW ook milieuaspecten mee bij haar inkoop en 
aanbestedingen (het gaat hier bijvoorbeeld om energie- of materiaalgebruik). Om dit aspect en 
sociaal-culture en de financiële aspecten in balans te brengen en te expliciteren is één van de criteria 
die worden meegewogen bij aanbesteding en inkoop ‘het duurzaamheidsaspect’. Er is sprake van 
duurzame besluitvorming: zowel sociaal-culturele, ecologische als bedrijfseconomische aspecten 
worden afgewogen.  

 In 2012 zijn we ten aanzien van de schoonmaak van ons kantoor van twee leveranciers naar één 
gegaan. Bij het sluiten van het contract zijn criteria als duurzaamheid, een goede prijs-kwaliteit 
verhouding en efficiency beoordeeld. Voordelen zijn onder andere dat de huidige contractspartij een 
lokale partij is, weinig autokilometers maakt, duurzame schoonmaakmiddelen gebruikt en efficiency 
voor de interne organisatie omdat één partij verantwoordelijk is voor de schoonmaak. 

 In 2013 gaan we de criteria om gericht duurzaam in te kopen verder uitwerken in een format dat we 
standaard kunnen gebruiken bij (nieuwe) inkopen (in de brede zin van het woord). 

 
Stages en werkervaring 
Doelstelling: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 
Actie begroting: OFW biedt gedurende het jaar aan minimaal 10 personen de kans om 
praktijkervaring op te doen in de vorm van een stage, dan wel een afstudeerstage/-onderzoek te 
doen. Tevens realiseert OFW conform het bouwconvenant, 3 leerwerkplaatsen voor niveau 2 en 3 en 
1 à 2 stageplekken voor Bol 4 studenten uit Flevoland.  
 
In 2012 heeft OFW in totaal 30 stagiairs ontvangen en één leer-werk-traject geboden. Bij een aantal stagiairs 
loopt de stage nog door in 2013.  

 In 2012 realiseerde OFW conform het bouwconvenant ‘Bouwvolume voor opleidingen’ 21 
leerwerkplaatsen. Deze 21 stagiairs hebben ervaring opgedaan bij de (onder)aannemers op onze 
bouwprojecten. Dit zijn de leerlingbouwplaatsen. Onder ‘Projecten’ leest u welke bouwprojecten het 
betrof. 

 Drie leerlingen (BBL en BOL) hebben via stichting BouwTalent bij OFW stage gelopen. OFW neemt 
sinds 2007 deel aan de adviesraad van Stichting BouwTalent. Deze stichting heeft als doel om de 
instroom van geschikt kaderpersoneel en modern personeelsbeleid in de bouw te bevorderen en om 
meer studenten te interesseren voor een bouwtechnische opleiding. 

 Zes stagiairs hebben een beroepsstage gelopen op MBO niveau op kantoor bij OFW. Deze stages 
werden gevolgd op het terrein van sociaal maatschappelijke dienstverlening, secretariële 
werkzaamheden, administratie en communicatie op niveau drie en vier.  

 Eén medewerker volgde in 2012 een leer-werk-traject (HBO Technische Bedrijfskunde). 
 
Vrijwilligersactie NL Doet 
Doelstelling: We bieden stage- en werkervaringsmogelijkheden. 
Het Oranje Fonds organiseerde op 16 maart 2012, samen met duizenden organisaties in het land, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het 
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Oranje Fonds laat daarom met NL Doet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. 
Daarnaast draagt NL Doet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NL Doet zien hoe leuk 
vrijwilligerswerk kan zijn.  OFW organiseerde in het kader van de vrijwilligersactie een klusdag. Leerlingen 
hebben in het kader van hun maatschappelijke stage klussen uitgevoerd voor bewoners van De Tas in 
Biddinghuizen. Zo werden bewoners die zelf geen mogelijkheid hadden om de klus te doen geholpen. De 
leerlingen werden ontvangen door de bewonerscommissie en hebben ramen gewassen, potten gevuld met 
bloemen en stoepen geveegd. De klussen werden zelfstandig uitgevoerd onder begeleiding van deze 
enthousiaste mensen. 

7.4 Good governance 
 
Governancestructuur 
Doelstelling: We handelen en verantwoorden ons conform de regels van good governance. 
Op de website van OFW staan de hoofdlijnen van de governancestructuur van OFW (inclusief van welke 
principes uit de governancecode we afwijken). Begin 2012 is deze structuur verder uitgewerkt en op de 
website meer inzichtelijk gemaakt. 
 
In het jaarverslag over 2012 van de Raad van Commissarissen (RvC) wordt uitgebreid stilgestaan bij ‘good 
governance’ vanuit de interne toezichtsrol van de RvC en de wijze waarop de RvC invulling heeft gegeven 
aan haar werkgeversrol gedurende het jaar. Grotendeels wordt in dat verslag ook inhoudelijk op ‘good 
governance’ ingegaan. 
 
Ondernemingsraad 
Doelstelling: We handelen en verantwoorden ons conform de regels van good governance. 
 
Samenstelling op 1 april 2013 

Henk Kos (voorzitter 

Timo Smits (secretaris) 

Johan Hoorn (penningmeester) 

Claudia Kolk (algemeen lid) 

Sjoerd Veenstra (algemeen lid) 

 
De Ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol binnen OFW. Het is een belangrijke interne 
stakeholder. De OR fungeert als klankbord en toetssteen voor de directie. Er is sprake van een open en 
constructieve verhouding tussen OR en directie. In 2012 heeft er zes keer een overleg tussen directie en OR 
plaatsgevonden. De directeur-bestuurder en de voorzitter van de OR traden wisselend op als voorzitter 
tijdens deze vergaderingen. De OR heeft één overleg met de RvC gehad (de directeur-bestuurder is hier niet 
bij aanwezig geweest). 
 
Tussentijds heeft een aantal overleggen plaatsgevonden tussen OR en directie in het kader van actuele 
organisatieontwikkelingen. Daarnaast hebben OR en directie samen een training gevolgd om de 
samenwerkingsverbanden te versterken.  
 
Zoals gebruikelijk is (een afvaardiging van) de OR aanwezig geweest bij de informatieve RvC-bijeenkomst 
over het jaarverslag (april 2012) en de begroting (november 2012). De OR heeft ook deelgenomen aan de 
stakeholdersbijeenkomst op 1 november 2012. 
 
Besproken onderwerpen tussen OR en directeur-bestuurder: 

 begrotingsbijeenkomst voor medewerkers 2012 

 stakeholdersbijeenkomst 1 november 2012 

 jaarverslag 2011 en begroting 2013 

 ontwikkelvisie, beleidsplan en evaluatie proces 

 leefbaarheid & sluitend vangnet 

 organisatieontwikkelingen KCC en Serviceonderhoud 

 opleidingsplan 

 procedure en communicatie bij (interne) vacature 

 protocol rondom autorisaties outlook versus privacy werknemer 

 agressieprotocol 

 aanpassing contract arbodienst 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance
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 totstandkoming/samenstelling van het preventief medisch onderzoek 
 vaststellen verplichte vrije dagen 2012 en 2013 

 werving en benoeming nieuw RvC-lid per 1 juli 2012  

 frequentie or-directie vergaderingen  

 CAO 2012 

 personele regeling ‘werktijden en (vakantie)uren opbouwen en opnemen bij OFW’ 

 personele regeling ‘vergoeding van studiekosten’ (aanvulling op loopbaanontwikkelingsbudget)’ 

 uitbetaling overuren 

 aanpassing projectenportefeuille OFW en consequenties voor de organisatie 

 
Sponsoring 
Doelstelling: We handelen en verantwoorden ons conform de regels van good governance. 
OFW is terughoudend met sponsoring. De reden hiervoor is dat OFW werkt met maatschappelijk bestemd 
vermogen en daardoor op andere manieren dan sponsoring betekenisvol is voor de samenleving in de 
gemeente Dronten. De missie van OFW is het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor 
mensen die zwak staan op de woningmarkt in de gemeente Dronten. Daarbij werkt OFW graag samen met 
partners aan zaken als leefbaarheid, veiligheid, saamhorigheid en het bieden van een sociaal vangnet. 
Sponsoring is daarvoor niet het geëigende middel.  
 
OFW sponsort in zeer uitzonderlijke gevallen. Bij de toekenning van een sponsor-aanvraag geldt dat het 
moet gaan om een: 
 

 actie of activiteit die heel breed door de gehele gemeenschap van de gemeente Dronten wordt 
gedragen en waar een breed deel van de lokale gemeenschap aan bijdraagt. Daarbij geldt dat OFW 
nooit hoofdsponsor is, 

 actie of activiteit die door branchevereniging Aedes is ingezet en waar alle woningcorporaties een 
bijdrage aan leveren, 

 actie of activiteit is gericht op (een deel van) de doelgroepen van OFW zoals huurders en bewoners 
in buurten waar OFW haar bezit heeft. 

 
In 2012 heeft OFW geen sponsoruitgaven gedaan. 
 
Leefbaarheid stimuleren 
Huurders van OFW kunnen ook gebruikmaken van het Leefbaarheidsfonds van OFW. Met het 
Leefbaarheidsfonds steunt OFW initiatieven van bewoners die de leefbaarheid verbeteren en de 
betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving vergroten. Aanvragen worden beoordeeld door de 
Raad van Advies van het Leefbaarheidsfonds. De RvA bestaat uit leden van de Huurders Belangen 
Vereniging en medewerkers van OFW.  
 
Advertenties 
Een andere vorm van sponsoring is het plaatsen van advertenties. Hiervan beoordelen we per aanvraag of 
de uitgave, waarin de advertentie geplaatst wordt, passend is en/of de kosten acceptabel zijn. Of het 
passend is, is bijvoorbeeld het geval als de uitgave gericht is op doelgroepen van OFW. 
De advertenties die we in dit kader in 2012 hebben geplaatst zijn: 
 
Bibliotheek Mededelingenbord 

KMC Biggenboekje + Koninginnedagboekje 

Politie Flevoland  Politiewijzer 

Woonzorgcentrum De Regenborg Mededelingenbord 

Stichting Pro Dronten Meerpaaldagen 

Anbo Nieuwsbrief 

Spil basisscholen Promotiekrant 
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7.5 Maatschappelijke verankering 
 
Overzicht van onze stakeholders en samenwerkingen 
Doelstelling: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente 
Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen 
oplossingen. 
We werken met veel verschillende partners in de ketens wonen-zorg-welzijn en wonen-werken-leren samen. 
Het uitgangspunt hierbij is steeds het creëren van een kansrijke woonomgeving. We participeren actief in 
initiatieven van andere partners door middel van het inzetten van onze kernkwaliteiten (bouwen, beheren, 
verhuren, ontwikkelen en maatschappelijke verankering) of door het nemen van de regie. Uitgangspunt is dat 
partners elkaar aanvullen vanuit ieders deskundigheid en ieder proportioneel een bijdrage levert.  
 
We sturen op een duurzame relatie met onze stakeholders, gebaseerd op integriteit en fatsoenlijk 
zakendoen. We staan altijd open voor dialoog of het toelichten van ons beleid. Dit blijkt onder meer uit de 
vele inleidingen, excursies, publicaties, festiviteiten en bewonersavonden. De groep stakeholders is niet een 
statische groep en ieder jaar wordt opnieuw vastgelegd wie onze stakeholders zijn. De groep stakeholders in 
enge zin, dat wil zeggen zonder de individuele klanten/huurders en zonder leveranciers, is: 
 
Stakeholders / belanghebbenden OFW 2012  
 

Klanten/huurders Huurders Belangen Vereniging 

Consumentenorganisaties St. Senioren Belangen Behartiging en Advisering 

 Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant 

 VACpunt Wonen 

Maatschappelijk middenveld Stichting Coloriet 

 Stichting Vitree 

 Triade 

 Interakt Contour 

 Kwintes 

 Philadelphia 

 MDF 

 GGD 

 Icare 

 GGZ Meerkanten 

 MEE 

 Politie Flevoland 

 De Meerpaal 

 Bouwopleidingen Rolbij 

 Stichting Bouw Talent 

 Natuur en Milieu Flevoland 

 Shekina 

 Onderwijsinstellingen 

 Werkgroep Dronten Fair Trade Gemeente 

Overheid Gemeente Dronten 

 College van B&W gemeente Dronten 

 Gemeenteraadsfracties gemeente Dronten 

 Provincie Flevoland 

Brancheorganisatie Aedes 

Interne stakeholders Ondernemingsraad 

 Medewerkers en management 

 Raad van Commissarissen 

 Geschillenadviescommissie 

 
De volgende samenwerkings- en overlegvormen zijn van toepassing in 2012: 
 
Samenwerking / 
overleg in 2012 

Belanghouder/Partn
er 

Wijze van samenwerking/overleg 

 

Huurders Belangen 
Vereniging (HBV) 

HBV De HBV, als vertegenwoordiger van de huurders van OFW, is een 
belangrijke partner in het overleg over onze activiteiten en ons beleid. We 
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hebben structureel overleg met de HBV, zowel met het dagelijks bestuur 
als met de bewonerscommissies bij bijzondere activiteiten in een 
bepaalde wijk (zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van de planvorming 
voor de Chalet-woningen in Dronten). Zie uitgebreidere toelichting in het 
artikel ‘Samenwerking met Huurders Belangen Vereniging.’ 

Meldpunt  
Vangnet en Advies 

GGD, MDF 
(schuldhulpverlening 
en maatschappelijk 
werk), gemeente, 
politie, Icare, GGZ 
Meerkanten, Kwintes, 
MEE, Tactus 
verslavingszorg, 
Leger des Heils 

De belangrijkste taak: om personen/gezinnen met veel problemen waarbij 
de zorg ontbreekt, stagneert of niet regulier te organiseren valt toe te 
leiden naar reguliere hulpverlening. Daarnaast zorgt het Meldpunt ervoor 
dat de inspanningen van de betrokken hulpverleners op elkaar worden 
afgestemd. 

Er vindt structureel overleg (in ieder geval iedere maand) plaats waarin 
verschillende organisaties rondom deze casuïstiek samenwerken. 

Maatschappelijke 
Dienstverlening 
Flevoland (MDF) 

MDF We werken intensief samen met het MDF in het sociaal incassoproces. 
Dit leidt tot goede resultaten. De werkprocessen van het MDF en onze 
werkprocessen zijn goed op elkaar afgestemd. 

Wijkteams Gemeente, 
Dorpsbelangen, 
Meerpaal, MDF 
(maatschappelijk 
werk), politie 

Structurele samenwerking om de leefbaarheid in wijken en buurten van 
de gemeente Dronten te verbeteren / op peil te houden en daarbij 
initiatieven vanuit de wijken te faciliteren. Periodiek vinden 
buurtschouwen plaats. OFW pakt de punten op haar werkterrein op. 
 

VACpunt Wonen Adviescommissie 
Wonen 

We ondertekenden in 2010 een convenant met de stichting VACpunt 
Wonen in aanwezigheid van de HBV. In dit convenant  is afgesproken dat 
de adviescommissie Wonen als onderdeel van het VACpunt in een vroeg 
stadium advies uitbrengt over de nieuwbouwplannen van OFW. De 
commissie behartigt hiermee de belangen van de woonconsument vanuit 
de visie van de gebruiker en stelt zich tot doel het bevorderen van de 
gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving. In het hoofdstuk over 
Projecten is aangegeven indien het VACpunt Wonen een advies heeft 
uitgebracht. Jaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd. 

Korting 
lidmaatschap 
ledenvereniging 
Icare  

Icare Tegen een gereduceerd tarief kunnen huurders van OFW lid worden van 
Icare en zo gebruikmaken van het volledige pakket van diensten. Leden 
ontvangen van Icare drie keer per jaar het ZorgPlusmagazine. Een 
actueel magazine met veel informatie en tips over gezondheid, wonen en 
welzijn.  

Overleg SBA St. Seniorenbelang, 
Behartiging en 
Advisering (SBA), 
gemeente Dronten, 
Coloriet, GGD, Icare 
thuiszorg, Meerpaal 
welzijn 

Vier keer per jaar vindt overleg plaats waar OFW bij aanwezig is.  
 
 
 
 

Bestuurlijk overleg 
 

Gemeente Dronten Dit is een structureel overleg tussen de wethouder met Wonen in zijn 
portefeuille en de directeur-bestuurder van OFW over de 
maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties van OFW en over de 
samenwerkingen tussen beide partijen op diverse terreinen. 
‘Samenwerking en overleg met de gemeente Dronten en HBV’. 

Dronten Fair Trade 
gemeente 

Gemeente Dronten, 
ondernemers uit de 
gemeente Dronten, 
maatschappelijke 
organisaties, COS 

De gemeente Dronten is in 2011 Fair Trade gemeente geworden. De titel 
Fair Trade Gemeente geeft aan dat een gemeente bijzonder veel 
aandacht besteedt aan fair trade. In een Fair Trade Gemeente worden 
veel fair trade producten verkocht en gebruikt en staat verantwoord 
ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. Om deze eervolle titel te 
behalen, is in 2009 een werkgroep opgericht. OFW is lid van de 
werkgroep. De samenwerking in de werkgroep is in 2012 voortgezet. 

SEV experiment; 
woonservicegebied 
De Regenboog als 
landelijke proeftuin 

Stuurgroep 
Experimenten 
Volkshuisvesting 
(SEV), Stichting 
Coloriet, gemeente 
Dronten, OFW. 

Coloriet, de gemeente Dronten en OFW hebben samen deelgenomen 
aan de SEV proeftuin De Regenboog. Met steun van tien provincies 
begon de SEV eind 2009 het driejarig programma ‘Wijken en dorpen voor 
toekomstige generaties’. Dit programma omvat de evaluatie, 
doorontwikkeling en verankering van het concept woonservicegebieden. 
Een van de projecten in dit programma en experiment zijn proeftuinen in 
Woonservicegebieden. In de proeftuinen woonservicegebieden wordt 
nagegaan hoe de woonservicegebieden in de praktijk functioneren, in 
hoeverre de doelen bereikt worden en op welke punten verbeteringen 
mogelijk zijn. Er zijn tien proeftuinen in het land die samen een 
kenniscommunity vormen. Een ervan is de proeftuin De Regenboog. 
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Begin 2012 zijn de resultaten van de proeftuinen gepresenteerd. 
 
In 2013 doen gemeente, Coloriet en OFW samen een onderzoek naar de 
vraag naar en aanbod van seniorenhuisvesting. Hiervoor wordt het 
piramidemodel toegepast. Dit model komt voort uit de SEV proeftuin. 

Convenant 
‘bouwvolume voor 
opleidingen’ 
 

Alle Flevolandse 
gemeenten, de 
Provincie, 
bouwondernemingen 
en alle Flevolandse 
corporaties 

Om voor nu en in de toekomst voldoende goed opgeleid personeel in de 
bouwsector voor handen te hebben, hebben alle bij de bouwsector 
betrokken partijen in Flevoland (waaronder OFW) in oktober 2010 het 
convenant 'Bouwvolume voor opleidingen' ondertekend. OFW creëert 
jaarlijks de in het convenant afgesproken aantallen leerwerkplaatsen (20 
voor de gezamenlijke Flevolandse corporaties) en stages voor Beroeps 
Opleidende Leerweg (BOL) 4-leerlingen (10 voor de gezamenlijke 
Flevolandse corporaties). Zie verder het artikel: ‘Stages en werkervaring’ 

Samenwerking met 
warmteleverancier 
Feenstra 
 

Leverancier Feenstra OFW heeft sinds 2009 een samenwerking met Feenstra 
Verwarming BV. Feenstra en OFW hebben de intentie naar elkaar 
uitgesproken om in een strategisch partnership, op zoek te gaan 
naar vernieuwde vormen van samenwerking om het klimaat in de 
woningen van OFW te beheersen.  
In 2011 is gesproken om in 2012 tot een TCO-overeenkomst (total 
cost of ownership) en verdere ketenintegratie te komen. Dit leidt 
onder andere tot het door Feenstra meedenken over onderhoud 
aan CV-/MV- en WTW-installaties, het inzichtelijk maken van 
welke ketels de meeste storingen hebben met een 
vervangingsadvies, het verder uitdiepen van investeringen versus 
onderhoud en het zoeken naar kostenreductie door 
samenwerking en efficiency. Met Feenstra is ook de afspraak 
gemaakt dat het onderhoud aan CV- en MV-installaties wordt 
gecombineerd. Hierdoor worden kosten bespaard. Met Feenstra 
zijn nu ook afspraken gemaakt voor vervangen van filters van MV-
installaties.  

 
Naast bovengenoemde samenwerkings- en overlegvormen is er een aantal projectteams waarin OFW 
participeert/participeerde. Deze samenwerkingen hebben tot doel een concreet project te realiseren of 
anderszins iets te ontwikkelen. Hierover is meer te lezen in het hoofdstuk over Projecten. 

 
Jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst 
Doelstelling: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente 
Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen 
oplossingen. 
Op 1 november 2012 organiseerden we alweer de zesde editie van het jaarlijkse stakeholdersoverleg. 
Het stakeholdersoverleg geeft ons de kans om van onze stakeholders te horen of we als 
maatschappelijk ondernemer de goede dingen doen en of we die goed doen. Er waren 39  
stakeholders aanwezig en 21 medewerkers. 
 
Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van ‘samenwerken’. In 2012 werd ons beleidsplan  geactualiseerd 
en tijdens de stakeholdersbijeenkomst hebben we gekeken of onze speerpunten aansluiten bij de 
speerpunten van de stakeholders en hebben we benadrukt dat we graag de samenwerking aangaan. Ook 
hebben we samen teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode. 
 
Er zijn tijdens deze middag waardevolle zaken naar voren gekomen. Het inhoudelijk verslag van dit  
stakeholdersoverleg staat op onze website. De stakeholders hebben het verslag tezamen met het  
concept beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ ontvangen en daarbij is om  
een reactie gevraagd.  
 
Samenwerking en overleg met de gemeente Dronten en HBV 
Doelstelling: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente 
Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen 
oplossingen. 
In 2012 heeft vier keer een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden. Dit is een structureel overleg tussen de 
wethouder met onder andere Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Wijk- en 
Buurtbeheer in zijn portefeuille en de directeur-bestuurder van OFW over onder meer de maatschappelijke 

http://www.piramidemodel.nl/
http://www.ofw.nl/uploads/_media/_4821_Verslag_Stakeholdersdag_12.pdf
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en volkshuisvestelijke prestaties van OFW en over de samenwerkingen tussen beide partijen op de diverse 
terreinen. Bij dit overleg zijn ook de manager Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en de 
beleidsmedewerker Wonen van de gemeente Dronten en de manager Projecten van OFW aanwezig. In 2012 
zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: 
 

 Activiteitenplan van OFW 

 Huurbeleid 

 Voortgang diverse bouwkundige projecten 

 Bijstelling Woningbouwprogramma (zoals dat verwoord is in de gemeentelijke Woonvisie uit 2009) 

 Gemeentelijk beleid arbeidsmigranten 

 Gebruik door huurders van gemeentegrond (‘landjepik’) 

 Jaarverslag en begroting van OFW 

 Ontwikkelvisie en beleidsplan OFW 

 Stakeholdersbijeenkomst van OFW 

 Ontwikkelingen in de woningmarkt (corporatiesector en stimuleringsmaatregelingen) 

 Continuïteitsoordeel OFW 

 Effect van de kabinetsmaatregelen van Rutte I en II op de investeringsruimte en projectenplanning 
van OFW (+ het in dit kader beleggen van een expertmeeting) 

 Convenant gemeente – OFW  
 
Convenant gemeente – OFW  
Doelstelling: We hebben structureel overleg met onze belanghouders, waaronder de gemeente 
Dronten en Huurders Belangen Vereniging, en werken goed samen aan gezamenlijk gedragen 
oplossingen. 
De gemeente en OFW hebben sinds 2002 een convenant met bijbehorende prestatieafspraken (convenant 
‘Volkshuisvesting Dronten 2002-2010). Sinds 2010 wordt in de geest van het convenant gewerkt.  
In 2011/2012 zijn het convenant en de prestatieafspraken geëvalueerd en in 2012 is een concept gereed 
gekomen voor een geactualiseerd convenant met bijbehorende prestatieafspraken. Op hoofdlijnen is het 
vergelijkbaar met het convenant uit 2002. Extern bureau Companen (door gemeente en OFW gezamenlijk 
gekozen) heeft het proces van evaluatie en totstandkoming van het concept convenant begeleid. 
 
Woonvisie 
De Woonvisie (2009) van de gemeente Dronten is input geweest voor het te actualiseren convenant. In dit 
document zijn de ambities en beleidslijnen van de gemeente verwoord over wonen. Naast het stimuleren van 
nieuwbouwproductie is in de Woonvisie te lezen dat er enkele kwetsbare buurten zijn die nadere aandacht 
vragen en dat er sprake zal zijn van herstructureringsplannen in de bestaande woningvoorraad. Er wordt 
daarnaast specifiek aandacht geschonken aan het feit dat de gemeente Dronten te maken heeft met 
vergrijzing en met steeds meer inwoners met functiebeperkingen en een zorgvraag. Dit vraagt ook om 
levensloopbestendig bouwen of verbouwen. Dat wil zeggen dat woningen in principe geschikt zijn of gemaakt 
worden voor bewoning in alle levensfasen. Met het piramidemodel inventariseert de gemeente Dronten 
samen met zorginstelling Coloriet en OFW in 2013 vraag en aanbod van woningen voor mensen met fysieke 
beperkingen.  
 
Expertmeeting 
Door de gevolgen van de kabinetsmaatregelen zijn de mogelijkheden voor OFW om te investeren in de 
eerder voorgenomen bouwprojecten beperkt. Er wordt in de eerste helft van 2013 een expertmeeting tussen 
gemeente en OFW belegd waarin onder meer wordt ingegaan op de projectenplanning van OFW en de 
beperkte investeringsruimte. Ook wordt nagegaan of en hoe er extra middelen voor nieuwbouw te genereren 
zijn. Er is daarbij wel een spanning met een verantwoorde bedrijfsvoering. 
 
In dit jaarverslag is al wel op veel punten die in het concept convenant staan verantwoord. Ook in het 
geactualiseerde beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ is rekening gehouden met het 
concept convenant. 
 
Digitaal Duurzaamheidsplan en Jaarverslag 
Doelstelling: We verantwoorden ons transparant met behulp van diverse communicatiemiddelen over 
het gevoerde beleid in al haar facetten en het toezicht daarop.  
OFW wordt vaak genoemd als een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid binnen de 
corporatiebranche. Een titel waar we erg trots op zijn, maar die ook verplichtingen met zich meebrengt. Zo 
wordt OFW veelvuldig gevraagd haar kennis en ervaringen op dit gebied te delen. Er wordt jaarlijks een groot 
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Minister Spies 
 
“Ook dit heeft OFW voortvarend opgepakt. 
Zij hebben speciaal een website laten 
bouwen waarop alle ervaringen staan die 
ze hebben opgedaan op het gebied van en 
duurzame renovatie en energiebesparing. 
Daarmee kunnen OFW en de gemeente 
Dronten een voorbeeld zijn voor andere 
corporaties en gemeenten.” 

 

aantal inleidingen, workshops, excursies en presentaties gegeven en georganiseerd. Soms ook in 
samenwerking met anderen, zoals Aedes en de Woonbond. Ook zijn er in diverse tijdschriften artikelen over 
onze aanpak verschenen.  
 
Het duurzaamheidsplan ‘Duurzaam, gewoon doen’ van OFW is mede naar aanleiding van een brief van 
Minister van der Laan met het verzoek om onze kennis verder uit te dragen en anderen te inspireren, 
ontstaan. In het plan staat naast het beleid vooral ook de kennis en ervaring op het gebied van 
energiebesparing en duurzame renovatie, communicatie met bewoners hierover, integrale wijkaanpak, 
implementatie van beleid, het werken met de energielabels en alle behaalde resultaten. Ook dit plan is op 
duurzame wijze tot stand gekomen door het te publiceren via de website www.transparantofw.nl. Er is geen 
papieren versie meer. Het duurzaamheidsplan is overhandigd aan Minister Spies toen zij Dronten bezocht 
vanwege de 1500

e
 gemoderniseerde woning.  

 
In 2012 is het jaarverslag van OFW voor het eerst 
digitaal uitgebracht. Het betreft het jaarverslag over 
2011. Dit past binnen ons beleidsuitgangspunt dat 
we op transparante wijze over ons gevoerde beleid 
willen verantwoorden en communiceren. Ook past 
het binnen het duurzaamheidsbeleid van OFW. Het 
jaarverslag is online te lezen in de vorm van een 
website (zie www.transparantofw.nl). Het digitale 
jaarverslag biedt de mogelijkheid om informatie 
beter zoek- en vindbaar te maken door 
facetnavigatie. Door de facetnavigatie op de website 
kan de lezer klikken op een lijst met trefwoorden in 
het facetmenu. Daarmee verfijnt hij informatie. Als 

zoekresultaat blijven alleen documenten over die een relatie hebben met de door de lezer gekozen 
trefwoorden.  
 
Een (kleine) categorie ontvangers ontvangt nog wel een traditioneel papieren jaarverslag (inclusief de 
jaarrekening), omdat regelgeving of voorwaarden dit voorschrijven (denk bijvoorbeeld aan de Raad van 
Commissarissen, de sectorinstituten, de gemeente, de banken en de accountant). Het digitale jaarverslag 
maakt onderdeel uit van het doelen- en resultatenportaal. 
 

7.6 Gezonde financiële basis 

 
Oordelen WSW, CFV en ontwikkelingen 
Doelstelling: We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 
gewaarborgd is.  
Actie begroting: we voldoen aan de beoordelingscriteria van het WSW en het CFV. 
Oordeel Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
In april 2012 heeft OFW een positieve uitslag van de beoordeling kredietwaardigheid van het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) ontvangen. Gezien het feit dat OFW een relatief hoge schuld per 
verhuureenheid heeft, is het faciliteringsvolume van OFW beperkt tot twee in plaats van drie jaar.  
Eind november 2012 heeft het WSW vanwege de invoering van de extra verhuurdersheffing aan alle 
corporaties laten weten dat er geen faciliteringsvolume voor 2014 beschikbaar wordt gesteld. Pas nadat de 
beoordeling van de dPi-gegevens (aangeleverd voor 1 februari 2013) in de loop van 2013 heeft 
plaatsgevonden, wordt weer faciliteringsruimte beschikbaar gesteld. 
 
Oordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting 
In juli 2012 heeft  OFW op basis van de begin 2012 ingediende prognosecijfers een B1 als 
continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) ontvangen. Dit betekent dat na drie jaar 
(eind 2014) het volkshuisvestelijk vermogen lager is dan de door het CFV vastgestelde norm. Het 
volkshuisvestelijk vermogen is volgens het CFV na vijf jaar (eind 2016) wel weer boven de door het CFV 
bepaalde ondergrens. In oktober 2012 heeft OFW het solvabiliteitsoordeel van het CFV ontvangen. Het 
oordeel gebaseerd op het verslagjaar 2013 was voldoende solvabiliteit.  
 
 
 

http://www.transparantofw.nl/
http://www.transparantofw.nl/
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Ontwikkelingen in 2012 
OFW heeft in 2011 en 2012 geanticipeerd op de eerste verhuurdersheffing volgens Rutte I. De volgende 
maatregelen zijn onder andere genomen: 

 Kosten van service-/verhuisonderhoud verlaagd 

 Vermindering van de personeelslasten 

 Flexibele schil is afgebouwd en tijdelijke arbeidscontracten zijn niet verlengd 

 Medio 2012 is het aantal geplande projecten in de nieuwbouw teruggebracht  
 
Deze maatregelen zijn vertaald in de begroting 2013 en in de meerjarenbegroting 2014 t/m 2018. 
Naar aanleiding van de maatregelen vanuit het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, met daarin 
opgenomen de extra verhuurdersheffing, heeft OFW aanvullende maatregelen genomen. Deze aanvullende 
maatregelen zijn: 

 Extra besparingen op de kosten van de werkorganisatie  

 Besparingen op de kosten van planmatig onderhoud 

 Aanpassing huurbeleid, waarbij uitgegaan wordt van inkomensafhankelijke huurverhogingen  

 Verder terugbrengen van het aantal nieuwbouwprojecten en beperking van de investeringen in 
modernisering van bestaande woningen 

 
Deze maatregelen zijn vertaald in de notitie ‘Aanpassing van de uitgangspunten van de meerjarenbegroting 
en consequenties voor de organisatie’. Deze notitie vormde de basis van de gegevens die in de dPi 2013 zijn 
opgenomen. De meerjarenbegroting laat na deze aanpassingen een beeld zien, waarbij de operationele 
kasstromen, rekening houdend met de door het WSW gehanteerde aflossingsfictie van twee procent, de 
komende jaren positief zal zijn.  
 
De meerjarenbegroting is gebaseerd op de huidige inzichten, waarbij een zo realistisch mogelijke inschatting 
is gemaakt van de besparingsmogelijkheden. Een aandachtspunt voor OFW is de ontwikkeling van de 
verhouding tussen de WOZ-waarde van haar bezit en de leningenportefeuille. Door de sterke waardedaling 
van woningen nadert OFW de 50 procent grens (verhouding WOZ-waarde en leningen). De ontwikkeling ten 
opzichte van deze norm laat over de afgelopen jaren de volgende beeld zien: 
 
Jaar WOZ-waarde Leningen Percentage 

2008 607.314 177.397 29% 

2009 617.979 207.548 34% 

2010 611.762 225.263 37% 

2011 589.587 235.825 40% 

2012 600.017 256.796 43% 

Het WSW en CFV gaat van een verdere daling van de WOZ-waarden in de periode 2013 t/m 2017 uit.  
Doordat OFW een groot deel van haar projecten in de periode 2013 t/m 2018 heeft stilgelegd en uitgesteld, 
zal er een geringere financieringsbehoefte ontstaan. Daarnaast heeft OFW verkoop stimulerende 
maatregelen genomen. Begin 2013 is onder andere de starterslening geïntroduceerd voor kopers van 
woningen van OFW.  OFW verwacht hierdoor meer bestaande woningen te kunnen verkopen. Deze 
middelen hebben een positieve invloed op de financieringsbehoefte. OFW onderzoekt ook de mogelijkheden 
om niet-kernactiviteiten, zoals commercieel vastgoed, te verkopen. Bij gelijkblijvende WOZ-waarden kan 
OFW naar verwachting in de komende jaren onder de 50 procent-grens van het WSW blijven. Hoe de 
waarde van woningen zich ontwikkelt,  is niet te voorspellen.  
 
Resumerend 
OFW heeft forse maatregelen genomen om de effecten van de verhuurdersheffing en de heffing van 
saneringssteun op te vangen. Naar verwachting genereert OFW ook in 2013 en daarna een positief saldo 
voor de operationele kasstromen (volgens WSW-normen). Doordat OFW haar projecten voor nieuwbouw en 
modernisering voor de komende jaren aanzienlijk heeft teruggebracht, verwacht OFW aan de normen van 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) te kunnen voldoen. OFW voldoet naar verwachting ook aan de 
normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de operationele kasstromen en ICR 
(interest coverage rate).  
 
De verhouding tussen de WOZ-waarde en de leningenportefeuille is een kritisch punt voor de beoordeling 
door het WSW. Op dit moment voldoet OFW aan deze 50 procent-norm. Bij sterke daling van de WOZ-
waarde zal deze norm worden overschreden. Hoe het WSW bij haar beoordeling van OFW hiermee omgaat, 
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is niet te voorspellen. Het oordeel van het WSW is echter wel kritisch voor de borgstelling van de beperkte 
investeringen (projecten) die OFW voor de komende jaren in haar planning heeft opgenomen. 
 
Resultatenanalyse 
Doelstelling: We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 
gewaarborgd is.  
Het geconsolideerde resultaat over 2012 (na belastingen) bedraagt 4.256.000 euro positief (2011:  
€ 1.872.000). De analyse van dit resultaat ten opzichte van de begroting laat het volgende beeld zien:  
 
x € 1.000 Realisatie 2012 Begroting 2012 

Bedrijfsopbrengsten     

Huuropbrengsten 27.937  27.971  

Opbrengsten servicecontracten 669  488  

Netto-verkoopresultaat 

vastgoedportefeuille  

 

1.154 

  

3.162 

 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 541  250  

Overige bedrijfsopbrengsten 614  578  

Som der bedrijfsopbrengsten  30.915  32.449 

     

Bedrijfslasten     

Afschrijving op materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 

 

7.552 

  

7.587 

 

Overige waardeveranderingen van 

materiële vaste activa en 

vastgoedbeleggingen 

 

 

-2.209 

  

 

5.532 

 

Lonen en salarissen 2.599  3.050  

Sociale lasten 348  360  

Pensioenlasten 438  400  

Onderhoudslasten 3.130  4.632  

Leefbaarheid 67  70  

Lasten servicecontracten 609  488  

Bijzondere waardeverandering van 

vlottende activa 

 

245 

  

0 

 

Overige bedrijfslasten 3.584  3.778  

Som der bedrijfslasten  16.363  25.897 

     

Bedrijfsresultaat   14.552  6.552 

     

Niet gerealiseerde waardeverandering 

vastgoedportefeuille 

  

-254 

  

0 

     

Financiële baten en lasten      

Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 

 

138 

  

536 

 

Waardeveranderingen verplichtingen uit 

hoofde van onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden 

 

 

212 

  

 

0 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten -10.333  -10.645  

Totaal financiële baten en lasten   -9.983  -10.109 

     

Groepsresultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening voor belastingen 

  

4.315 

  

-3.557 
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Belastingen  59  -1.163 

     

Groepsresultaat na belastingen  4.256  -2.394 

 
Het resultaat voor belastingen over 2012 is circa 7,9 miljoen euro gunstiger dan begroot. De verklaring van 
de verschillen tussen de realisatie en de begroting zijn als volgt: 
 
De bedrijfsopbrengsten zijn per saldo 1,5 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt 
door: 

 een lager netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille van 2,0 miljoen euro. Dit resultaat vloeit voort 
uit de verkoop van dertien bestaande huurwoningen, twee garages en drie nieuwbouwwoningen, 

 een hogere opbrengst vanuit geactiveerde productie eigen bedrijf van 0,3 miljoen euro. In 2012 zijn 
meer uren van projectleiders en projectvoorbereiders op projecten doorbelast.  

 
De bedrijfslasten zijn per saldo 9,5 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:  

 een lagere waardeverandering voor een bedrag van 7,7 miljoen euro van materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen. In de begroting 2012 is uitgegaan van de volgende onrendabele 
investeringen: 

o Nieuwbouw de Gilden fase II, 38 woningen ad 1,9 miljoen euro. Dit is onderdeel van het 
project 76 woningen in de Gilden. In de begroting 2012 is nog uitgegaan van 98 woningen in 
de fase II van de Gilden. Besloten is om 22 woningen in deze fase niet te bouwen. De in 
voorgaande jaren genomen onrendabele investering van 3,1 miljoen euro is voldoende voor 
de 76 woningen. Een aanvullende onrendabele investering is niet noodzakelijk.  

o Nieuwbouw Biddinghuizen fase III, 36 appartementen ad 2,1 miljoen euro. Besloten is om de 
ontwikkeling van deze appartementen stop te zetten. De onrendabele investering is derhalve 
niet ten laste van het resultaat genomen. 

o Overname de Tij, 4 appartementen ad 0,2 miljoen euro. In de jaarrekening 2012 is een 
bedrag van 0,2 miljoen euro ten laste van het resultaat gebracht. 

o Modernisering Dronten-centrum fase III (91 woningen), ad € 1,4 miljoen. Op basis van de 
laatste bedrijfswaardeberekening is geen onrendabele investering voor deze modernisering 
noodzakelijk. 
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o Het totaaloverzicht van de verschillen waardeveranderingen tussen jaarrekening en 
begroting is als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De terugneming waardevermindering van opgeleverde projecten ad 2,0 euro heeft betrekking 
op de projecten de Fazantendreef (€ 0,4 miljoen), de Bloemenzoom (€ 0,3 miljoen), 
modernisering Dronten-centrum fase I (€ 1,0 miljoen) en fase II ( € 0,3 miljoen). 

o Lagere lonen en salarissen voor een bedrag van 0,5 miljoen euro. Deze besparing is met 
name gerealiseerd door minder inleen van derden en het niet invullen van vacatures. 

o Lagere onderhoudslasten voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Deze besparing is vrijwel 
geheel te wijten aan lagere kosten voor planmatig onderhoud. Deze besparing is 
gerealiseerd door aanbestedingsvoordelen, lagere kosten voor advies en lagere kosten voor 
isolatie van daken en vloeren. 

 
Onder de post belastingen is in de begroting 2012 de acute belastingdruk opgenomen. In de begroting is 
uitgegaan van een te compenseren belastingdruk van 1,2 miljoen euro. In de jaarrekening 2012 is er vanuit 
het voorzichtigheidsprincipe geen actieve belastinglatentie opgenomen voor de te compenseren belastingen. 
De belastingpositie van OFW is in de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2012 
opgenomen.  
 
Vermogenspositie 
Doelstelling: We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 
gewaarborgd is.  
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaalvermogen) per 31 december 2012 is 
gestegen naar 7,5 procent (ultimo 2011: 6,8%). Dit is het solvabiliteitspercentage op basis van de waardering 
in de jaarrekening. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen danwel lagere bedrijfswaarde. De vastgoedbeleggingen zijn 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
danwel lagere marktwaarde in verhuurde staat. 
 
  

x € 1 miljoen Begroting  Jaarrekening  Verschil 

Nieuwbouw de Gilden 1,9 0 -1,9 

Nieuwbouw Biddinghuizen fase III 2,1 0 -2,1 

Overname de Tij 0,2 0,2 0 

Modernisering Dronten-centrum fase III 1,3 0 -1,3 

    

Terugneming waardeverandering 

bestaande complexen 

 

0 

 

-1,1 

 

-1,1 

Waardevermindering bestaande 

complexen 

0 0,5 0,5 

Terugneming waardevermindering 

opgeleverde projecten 

 

0 

 

-2,0 

 

-2,0 

Terugneming waardevermindering 

commercieel vastgoed 

 

0 

 

-0,2 

 

-0,2 

Afgeboekte voorbereidingskosten van 

stopgezette projecten 

 

0 

 

0,4 

 

0,4 

Totaal 5,5 -2,2 -7,7 
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De (geconsolideerde) balanspositie per 31 december 2012 op basis van actuele waarde (bedrijfswaarde c.q. 
marktwaarde in verhuurde staat) is als volgt: 
 

Balans per 31 december 2012 (x € 1.000) 

Activa 31-12-12 31-12-11 Passiva 31-12-12 31-12-11 

Materiële vaste activa   Groepsvermogen 162.300 109.930 

Sociaal vastgoed in exploitatie 396.749 329.214    

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie 

 

17.609 

 

14.325 

Voorzieningen 3.276 5.373 

Onroerende en roerende zaken ten 

dienste van exploitatie 

 

3.126 

 

3.375 

   

   Langlopende schulden   

Vastgoedbeleggingen   Schulden/leningen 

kredietinstellingen 

246.800 228.400 

Commercieel vastgoed in exploitatie 14.194 9.222 Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

 

 

2.758 

 

 

3.103 

Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

2.699 3.085 Overige schulden 3.164 3.371 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie 

 

0 

 

628 

   

      

Financiële vaste activa  633 674    

      

Totaal vaste activa  435.010 360.523    

      

Totaal vlottende activa 7.437 5.236 Kortlopende schulden 24.149 15.582 

      

Balanstotaal 442.447 365.759 Balanstotaal 442.447 365.759 

 
In de jaarrekening 2012 is op grond van de RJ 645 een stelselwijziging doorgevoerd. Op basis van deze 
stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers over 2011 aangepast. Het eigen vermogen berekend tegen 
actuele waarde bedraagt per 31 december 2012 162,3 miljoen euro (2011: € 109,9 miljoen). Dit staat gelijk 
aan een solvabiliteit van 37 procent (2011: 30%).  
 
Ontwikkeling financiële positie 
Doelstelling: We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 
gewaarborgd is.  
In november 2012 heeft OFW haar begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014 t/m 2018 gepresenteerd 
en behandeld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC). In deze begroting en 
meerjarenbegroting is rekening gehouden met de effecten van de verhuurdersheffing van het kabinet Rutte I.  
Bij het opstellen van de begroting en de meerjarenbegroting was nog geen rekening gehouden met de 
effecten (extra verhuurdersheffing en inkomensafhankelijke huurverhogingen) van het regeerakkoord van het 
kabinet Rutte II. Deze gegevens waren ten tijde van het opstellen van de begroting en meerjarenbegroting 
immers nog niet bekend. Tijdens de presentatie van de meerjarenbegroting in november 2012 is aangegeven 
dat de effecten van Rutte II alsnog zouden worden doorgevoerd. Ook heeft het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in december 2012 richtlijnen gegeven 
voor de verwerking van saneringsheffing en de verhuurdersheffing.  
 
In de notitie ‘Aanpassing van de uitgangspunten van de meerjarenbegroting en consequenties van de 
organisatie’ zijn de effecten van de hogere verhuurdersheffing, hogere saneringsheffing en de 
inkomensafhankelijke huurverhoging voor de jaren 2014 tot en met 2018 vertaald. Om de hogere heffingen 
op te vangen, is een aantal maatregelen in deze meerjarenbegroting opgenomen. Zo zijn besparingen 
opgenomen voor de organisatiekosten en onderhoud.  
 
Ook is het aantal projecten in de nieuwbouw stopgezet en uitgesteld. In een eerder stadium waren in de loop 
van 2012 de volgende projecten al uitgesteld: 

 De WoonArk, twee appartementsgebouwen huur (fase 2), 

 Biddinghuizen-centrum, nieuwbouw derde fase (36 appartementen), 

 Nieuwbouw Dronten-West, 42 startersappartementen en een kinderdagverblijf, 

 Fazantendreef zorg, 
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 De Graafschap Biddinghuizen (24 huurappartementen), 

 De Giekstraat, 

 Woonzorgzone Swifterbant, 

 De WoonArk, twee appartementengebouwen (koop), 

 Bloemenzoom 8 woningen (koop). 
 
De volgende projecten zijn in de bijgestelde meerjarenbegroting 2014 t/m 2018 niet meer meegenomen: 

 Locatie Kombuis te Swifterbant, 24 appartementen, 

 De Gilden fase II, 22 woningen (onderdeel van 98 woningen), 

 Gilden fase III, 30 woningen, 

 Modernisering Koolzaadhof, 

 Modernisering Spiegelstraat. 
 
De notitie ‘Aanpassing van de uitgangspunten van de meerjarenbegroting en consequenties van de 
organisatie’ is in januari 2013 in de RvC behandeld. Deze notitie vormde de basis voor de gegevens opvraag 
dPi ten behoeve van het CFV en WSW. 
 
In februari 2013 heeft het kabinet Rutte II met enkele partijen uit de Tweede Kamer overeenstemming bereikt 
over het Woonakkoord. Dit Woonakkoord leidt onder andere tot een bijstelling van de verhuurdersheffing en 
een aanpassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Het WSW heeft de mogelijkheid geboden op 
basis van dit Woonakkoord een bijgestelde dPi in te leveren. Ten opzichte van de in januari 2013 ingediende 
dPi heeft OFW alleen de bedragen van de verhuurdersheffing aangepast. De uitkomsten van deze 
bijgestelde dPi zijn als volgt: 
 
 Prognose 

2013 

Prognose 

2014 

Prognose 

2015 

Prognose 

2016 

Prognose 

2017 

Prognose 

2018 

Operationele kasstromen 6.714 5.830 6.708 6.667 7.403 7.275 

Af: genormeerde aflossing (2% 

van de leningen) 

 

5.136 

 

5.360 

 

5.400 

 

5.296 

 

5.226 

 

5.012 

Operationele kasstromen na 2% 

correctie 

1.578 470 1.308 1.371 2.177 2.263 

Af: (des-)investeringskasstromen 18.332 7.737 738 2.467 -4.320 -5.139 

Af: financieringskasstromen 

(inclusief genormeerde aflossing) 

 

9.636 

 

6.760 

 

9.245 

 

15.198 

 

17.338 

 

17.117 

Saldo financieringsbehoefte 26.390 14.027 8.675 16.294 10.841 9.715 

       

ICR (interest coverage ratio) 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 

 
 
De uitgangspunten die in deze prognose gehanteerd zijn, zijn als volgt: 

 Huurverhoging exclusief harmonisatie. 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inflatievolgende huurverhoging 2,30% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Effect huurverhoging inkomens 

tot € 43.000 

0% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0% 

Effect huurverhoging inkomens 

boven  € 43.000 

0% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 

Totaal exclusief harmonisatie 2,30% 3,29% 3,04% 2,79% 2,54% 2,29% 

 

 De harmonisatie bij nieuwe verhuringen naar de streefhuur vindt plaats op basis van een 
verhuisgraad van 8,8%. Dit komt uit op een extra huurstijging van circa 0,5% per jaar. 

 Inflatie 2013 t/m 2018: 2,0% per jaar. 

 Huurderving 1% van de huuropbrengsten. 

 Rente nieuwe financieringen 2013: 3,5%, 2014: 4,1%, 2015: 4,6% en vanaf 2016: 5,25%. 

 Rente kortlopend krediet en roll-overfinancieringen 2013: 2%, 2014: 2,5% en 2015: 3,0%. 
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 De verhuurdersheffing en de heffing saneringssteun CFV zijn voor de volgende bedragen 
meegenomen in deze prognose. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tarief verhuurdersheffing per  

€ 1.000 WOZ-waarde 

 

0,12 

 

3,05 

 

3,69 

 

4,31 

 

5,03 

 

5,03 

Percentage saneringssteun in % 

van de huuropbrengsten 

woongelegenheden 

 

4% 

 

3% 

 

3% 

 

2% 

 

1% 

 

1% 

       

Bedrag verhuurdersheffing x  

€ 1.000 

64 1.575 1.830 2.069 2.318 2.318 

Bedrag heffing saneringssteun x 

€ 1.000 

1.117 867 886 602 308 312 

Totaal heffingen 1.181 2.442 2.716 2.671 2.626 2.630 

 
De volgende projecten van nieuwbouw en modernisering zijn meegenomen in deze prognose: 

 Educatief centrum Biddinghuizen 

 De Gilden fase II, 76 woningen (in plaats van 98 woningen) 

 Nieuwbouw de WoonArk, fase II, 25 huurappartementen (1 van de 2 appartementsgebouwen 

 Modernisering Chaletwoningen, modernisering light 

 Modernisering Greente-Zuid, modernisering light 

 Modernisering Spelwijk, beperkte variant  
 
Financiering en liquiditeit 
Doelstelling: We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 
gewaarborgd is.  
De kredietruimte op korte termijn van OFW bedraagt bij de ING-bank 6,5 miljoen euro. OFW Holding BV 
heeft een kredietfaciliteit van 0,5 miljoen euro bij de ABN-AMRO bank. De interne financiering bedraagt 
ultimo 2012: 
 
(x € 1.000) 2012 2011 

Materiële vaste activa   

Sociaal vastgoed in exploitatie 262.047 241.758 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 17.609 14.325 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 3.126 3.375 

Vastgoedbeleggingen   

Commercieel vastgoed in exploitatie 11.928 7.782 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.699 3.085 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 628 

Subtotaal 297.409 270.953 

Af: Langlopende schulden 254.985 237.095 

Interne financiering 42.424 33.858 
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De operationele kasstromen (enkelvoudig volgens WSW-methode) over 2012 bedragen: 
 
(x € 1.000) 2012 2011 

Bedrijfsopbrengsten 30.184  29.627  

Af: netto verkoopresultaat 

vastgoedportefeuille 

 

1.133 

  

1.335 

 

Operationele inkomsten  29.051  28.292 

Bedrijfslasten 15.650  18.141  

Af: afschrijvingen op materiële vaste activa 

en vastgoedportefeuille 

 

7.270 

  

4.603 

 

Af: overige waardeveranderingen van 

materiële vaste activa en 

vastgoedbeleggingen 

 

 

-2.209 

  

 

1.624 

 

Af: bijzondere waardeverandering van 

vlottende activa 

 

245 

  

0 

 

Operationele uitgaven  10.344  11.914 

Financiële baten en lasten  9.808  9.083  

Af: waardeverandering verplichtingen uit 

hoofde van onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden 

 

 

212 

  

 

90 

 

  9.596  8.993 

Saldo operationele kasstromen  9.111  7.385 

Af: fictieve aflossing (2% van de leningen)  4.673  4.505 

Saldo operationele kasstromen (WSW-

methode) 

  

4.438 

  

2.880 

 
Fiscale mogelijkheden, groenfinanciering en subsidies 
Doelstelling: We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 
gewaarborgd is.  
Actie begroting: we maken optimaal gebruik van fiscale mogelijkheden, faciliteiten zoals energie-
investeringsaftrek, subsidiemogelijkheden en groenfinanciering. 
In haar financieel beleid streeft OFW ernaar om binnen de bestaande wet- en regelgeving optimaal van 
fiscale mogelijkheden, faciliteiten, zoals energie-investeringsaftrek, subsidiemogelijkheden en 
groenfinanciering gebruik te maken. OFW heeft geanticipeerd op de BTW-verhoging van 19 naar 21 procent 
op 1 oktober 2012. 
Zo hebben we onder andere de overdracht van de 23 woningen van de Bries en de overdracht van de grond 
voor 76 woningen in de Gilden fase II. Op grond van een overgangsregeling bij deze BTW-verhoging kunnen 
de termijnen voor nieuwbouw- en moderniseringsprojecten waarvoor de opdracht voor 28 april 2012 is 
gegeven tot 1 oktober 2013 nog tegen het 19 procent-tarief worden gefactureerd. Bij 
moderniseringsprojecten, zoals Dronten Centrum fase III, Lucernehof en de nieuwbouw aan de 
Fazantendreef past OFW deze overgangsregeling toe. Deze regeling geldt alleen voor woningen. Het 
Educatief Centrum bijvoorbeeld valt niet onder deze regeling. 
 
DAEB- en niet-DAEB-activiteiten 
Doelstelling: We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 
gewaarborgd is.  
Actie begroting: we anticiperen op ontwikkelingen rondom financiering en administratieve scheiding 
van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten. 
De Tweede Kamer heeft op 5 juli unaniem ingestemd met de herziening van de Woningwet. Als deze 
Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting in werking treedt, worden belangrijke kaders voor 
het werk van corporaties voor lange tijd vastgelegd. De nieuwe Woningwet behandelt onder meer het 
werkdomein van corporaties, de relatie met de gemeenten, het toezicht, de betrokkenheid van huurders en 
de gevolgen van de Europese beschikking over staatssteun. Na de zomer volgt de behandeling van het 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer. 
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Alle regels in het wetsvoorstel die te maken hebben met de Europese beschikking over staatssteun treden 
pas op een later moment in werking. De Tweede Kamer nam hierover een amendement aan. Het moment 
van inwerking treden van deze regels wordt bij een afzonderlijk Koninklijk Besluit bepaald. Eerst wordt de 
uitkomst van de lopende gesprekken tussen de Minister en de Europese Commissie over de uitwerking van 
de beschikking afgewacht.  
 
OFW heeft zicht op de activiteiten die in de DAEB- en niet-DAEB-sfeer plaatsvinden. In de jaarrekening 2012 
heeft OFW een splitsing gemaakt tussen de DAEB- en niet-DAEB-activiteiten.  De DAEB-activiteiten zijn 
verantwoord onder de post sociaal vastgoed in exploitatie en de niet-DAEB-activiteiten zijn verantwoord als 
commercieel vastgoed in exploitatie. Zodra meer bekend is over het in werking treden van de regels met 
betrekking tot staatssteun, speelt OFW hierop in.  
 

Lagere netto-bedrijfslasten per VHE 
Doelstelling: In onze bedrijfsvoering zijn we efficiënter dan het gemiddelde van de corporatiesector.  
De kengetallen over 2012 en 2011 vergeleken met de gemiddelden laten het volgende beeld zien:  
 
(x € 1) OFW 

2012 

OFW 

2011 

OFW 
2010 

OFW 
2009 

Referentie- 

corporatie 

2011 

Landelijk 

2011 

Netto-kasstroom uit exploitatie 

na rente per VHE 

 

1.769 

 

1.498 

 
1.079 

 
986 

 

1.184 

 

1.073 

Netto-bedrijfslasten per VHE 1.099 1.171 1.243 1.291 1.308 1.393 

       

ICR 1,8 1,8 1,6 1,6 2,0 1,8 

 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de netto-bedrijfslasten van 2009 tot 2012, ondanks prijsstijgingen,  
gedaald zijn van 1.291 euro naar 1.099 euro. In 2011 had OFW al aanzienlijk lagere bedrijfslasten dan 
vergelijkbare corporaties en het landelijk gemiddelde. Ook voor 2013 dalen vanwege de in gang gezette 
maatregelen naar verwachting de netto-bedrijfslasten verder.  
 
De ICR geeft een indicatie over het kunnen opvangen van rentestijgingen. Dit verhoudingsgetal ligt op het 
landelijk gemiddelde van 2011. Gezien deze ICR heeft OFW, ondanks het relatief hoge lening volume per 
VHE, naar verwachting voldoende mogelijkheden om rentestijgingen op te vangen. 
 

Risicomanagement 
Doelstelling: We zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociale ondernemerschap worden 
geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar.  
Op onze website zijn onze algemene uitgangspunten met betrekking tot risicomanagement verwoord. In het 
jaarverslag van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn de aandachtspunten over het verslagjaar 2012 
opgenomen (onder andere het Toetsingskader voor Investeringen dat in 2012 is opgesteld en de aanpassing 
van ons Inkoop- en aanbestedingsstatuut met de toevoeging van een hoofdstuk over risicoanalyse). Ook zijn 
we met de aanbevelingen die de accountant in zijn managementletter heeft gegeven in 2012 aan de slag 
gegaan.  
 
Treasury jaarplan 
Doelstelling: We zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociale ondernemerschap worden 
geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar.  
Actie begroting: We stellen een treasury jaarplan op. 
We hebben in 2012 evenals voorgaande jaren een treasuryjaarplan en bijbehorende liquiditeitsplanning 
opgesteld. We hebben gedurende het jaar advies ingewonnen bij een onafhankelijke en specialistische 
treasuryorganisatie (Thésor). Driemaal heeft een formeel overleg van de Treasury-commissie 
plaatsgevonden. Dit is een overleg waar Thésor, de directeur-bestuurder, de manager Bedrijfsvoering en de 
senior medewerker Planning & Control bij aanwezig zijn. In 2013 zullen we het treasurystatuut actualiseren 
en de derivatenrichtlijn van het Centraal Fonds Volkshuisvesting daarin verwerken. 

7.7 Evaluatie Organisatieontwikkelingsplan 
 
De basis voor het Organisatieontwikkelingsplan uit 2008/2009 is gelegen in het beleidsplan ‘Samen voor 
Kansrijk’ (2007) en in het personeelsbeleidsplan ‘Wonen is emotie, werken ook’ (2004). In 2007 is de 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/134
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behoefte uitgesproken om de strategie voor de verdere ontwikkeling van de interne organisatie vast te 
leggen. In 2008/2009 hebben we daartoe het organisatieontwikkelingsplan opgesteld. In dit plan gaat het met 
name om de ontwikkeling van medewerkers, de cultuur, de structuur en de ontwikkeling van hulpsystemen. 
In het plan hebben we omschreven wat onze ambitie is op deze gebieden en met welke concrete 
verbeterprojecten we aan de slag zijn gegaan. 
 
Een beschrijving van de ontwikkeling van onze interne organisatie is te lezen in het boek ‘INK in de praktijk’, 
waarin OFW als best practice opgenomen is. Ook op onze website is meer informatie over de organisatie 
opgenomen. Onder andere over de organisatie en externe waardering voor OFW. In het jaarverslag over 
2011 is de evaluatie van het beleidsplan 2007-2011 te lezen (waaronder de evaluatie van het personeels- en 
organisatiebeleid). 
 
Hieronder evalueren we op hoofdlijnen de verbeterprojecten zoals die benoemd zijn in het 
organisatieontwikkelingsplan en geven we alvast een vooruitblik. In 2013 starten we met het actualiseren van 
het organisatieontwikkelingsplan. 
 
1. Integraal naar de bestaande primaire, ondersteunende en besturende processen kijken 
De primaire processen en de belangrijkste ondersteunende processen binnen OFW zijn de afgelopen jaren 
in kaart gebracht, beschreven en geactualiseerd. Dit hebben we gedaan met behulp van de zogenaamde 
Brown Paper-methode. De processen zijn door de medewerkers die betrokken zijn bij het betreffende proces 
op een groot bruin vel papier (‘Brown Paper’) dat aan de muur hangt uitgeschreven. Er wordt steeds gestart 
met het gezamenlijk bepalen van de doelstelling van het proces. Nadat alle stappen van het proces 
beschreven zijn en verbeteracties benoemd en opgepakt zijn, wordt het proces vastgelegd in een Word-
bestand (tegenwoordig in Visio). Op die manier is de kennis over het proces goed binnen de organisatie 
geborgd. Periodiek of als daar eerder aanleiding toe is (bijvoorbeeld omdat wet- en regelgeving wijzigt of een 
nieuwe ICT-toepassing een werkproces kan vereenvoudigen) worden de procesbeschrijvingen geëvalueerd 
en aangepast. 
 
Het in kaart brengen van de processen heeft in algemene zin het volgende opgeleverd:  

 Het integraal kijken naar en beschrijven van processen kost weliswaar tijd, maar het levert op dat 
medewerkers betrokken zijn, zich verantwoordelijk voelen, zich bewust zijn van het doel van het 
proces (en de beleidsdoelstellingen) waar ze aan bijdragen en meedenken over verbeterpunten. 

 Door het rondmaken van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) worden processen voortdurend 
geoptimaliseerd en efficiënter ingericht. Het helpt faalkosten te voorkomen. Er is daarbij naast de 
bedrijfseconomische aspecten ook  aandacht voor de sociaal-culturele en ecologische aspecten. 

 Het heeft er aan bijgedragen om de verschillende primaire, ondersteunende en besturende 
processen goed op elkaar aan te laten sluiten of primaire en ondersteunende processen ineen te 
schuiven.  

 Door de verdergaande automatisering van informatiestromen worden de besturende processen 
vereenvoudigd. Het wordt makkelijker stuurinformatie uit systemen te halen. 

 De processen in de keten met externe bedrijven of organisaties (bijvoorbeeld de MDF) zijn 
verduidelijkt en deels vereenvoudigd door digitalisering van processtappen. 

 
Vooruitblik 
We blijven deze methode hanteren. We hebben daarbij onder meer aandacht voor: 

 Ons motto: in één keer goed, zonder (te)veel schakels, maar wel integer en controleerbaar. 

 Aspecten als functiescheiding, het beheersen van risico’s en het kwantificeren van het resultaat van 
het proces. 

 Het benoemen van de beheersingscriteria van een proces. 

 Het verder ineen schuiven van primaire en ondersteunende processen. 

 De bedrijfseconomische, sociaal-culturele en ecologische aspecten van een proces. 

 Een planning wanneer we de reeds beschreven processen evalueren. 

 Het beheer van de contracten met externe partijen. 
 
In de jaarverslagen van de afgelopen jaren is te lezen welke processen beschreven en/of geactualiseerd zijn. 
Lees in dit jaarverslag bijvoorbeeld de volgende artikelen: 
 
2. Structureren stuur- en managementinformatie 
In 2007 hebben we ons beleidsplan opgesteld. Het actualiseren van het beleidsplan in 2012 heeft ons de 
kans geboden om weer een volgende stap te maken in de verbetering van onze beleidscyclus. Naar 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_1625_INK.pdf
http://www.ofw.nl/over-ofw/vacatures
http://www.ofw.nl/over-ofw/wie-doet-wat
http://www.transparantofw.nl/jaarverslag-2011/F_1081/Organisati.Personeel/aDU1208_Evaluatie-personeels-en-organisatiebeleid.aspx
http://www.transparantofw.nl/jaarverslag-2011/F_1081/Organisati.Personeel/aDU1208_Evaluatie-personeels-en-organisatiebeleid.aspx
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aanleiding van aanbevelingen van de visitatiecommissies in 2005 en 2009 was hier al gedurende een aantal 
jaren aan gewerkt.  
 
We hebben in het geactualiseerde beleidsplan onze ambities en doelstellingen concreter geformuleerd, 
meetbaarder gemaakt en ze sluiten meer aan op te realiseren prestaties in de jaarlijkse begroting, afspraken 
met stakeholders en de prestatieafspraken met de RvC. Ook sluit de stuur- en verantwoordingsinformatie 
aan op de geformuleerde doelstellingen en acties. We hebben in 2012 gewerkt aan de ontwikkeling om het 
beleidsplan, de begroting en het jaarverslag te digitaliseren, waarbij de stukken ook digitaal op elkaar 
aansluiten. 
 
In de afgelopen jaren zijn cijfermatige trends uit met name de primaire processen beter inzichtelijk geworden 
(zoals bijvoorbeeld kosten van Serviceonderhoud). ICT helpt bij het kunnen ontsluiten van de aanwezige 
gegevens. Ook het doen van ‘sitechecks’ draagt er aan bij dat we ons primaire systeem SG en daarin 
vastgelegde gegevens goed kunnen gebruiken. 
 
We hebben onderzocht of benchmarks als de Aedex en Woonbench voor OFW van toegevoegde waarde 
zijn. We vinden deelname erg kostbaar en de werkbelasting is groot.  
 
Vooruitblik: 

 We werken aan het verder rond maken van de beleidscyclus. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de 
kwartaal- en managementinformatie beter laten aansluiten op de doelstellingen uit het beleidsplan, 
de prestaties uit de jaarlijkse begroting en de teamprestaties. 

 We werken aan het actualiseren van het deelbeleidsplan Strategisch beleidsplan Voorraad en 
nieuwbouw en het actualiseren van het Organisatieontwikkelingsplan. 

 Met behulp van bewonersenquêtes willen we de uitvoering van het door externe partijen uitgevoerde 
planmatig onderhoud gestructureerd evalueren, zodat we gericht op verbeterpunten kunnen sturen. 

 Data-integriteit vinden we belangrijk om stuur- en managementinformatie zo betrouwbaar mogelijk te 
maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we zoveel mogelijk eenduidige en scherpe definities willen 
hanteren. Hierin willen we nog een verbeterslag maken. 

 
3. Personeel en organisatie 
Onder ‘Personeel en organisatie’ waren in het Organisatieontwikkelingsplan drie verbeter(deel)projecten 
benoemd: 
 
a. Opleidingsplan en introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers 
Er is jaarlijks een opleidingsplan opgesteld en er is uitvoering aan gegeven. Binnen dit opleidingsplan is 
onder meer aandacht voor het verkrijgen en actualiseren van vakkennis en voor opleiding die noodzakelijk is 
vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast is er ook aandacht voor ontwikkeling 
van persoonlijke en sociale vaardigheden en opleidingswensen van individuele medewerkers. 
Voor nieuwe medewerkers en stagiairs hebben we introductiebijeenkomsten georganiseerd om ze zo bekend 
te maken met de organisatiefilosofie van OFW. 
 
b. Borgen kennis in de organisatie 
We borgen kennis onder andere door de hiervoor beschreven ‘Brown Paper-methode’.  
Ook het vastleggen van majeure besluiten in bestuurs- en RvC-besluiten (waarbij uitgegaan wordt van 
duurzame besluitvorming) draagt er aan bij dat kennis over en achtergronden van genomen besluiten 
bewaard blijven. 
 
c. Personeelsbeleidsplan 
In 2011 zijn we gestart met de verschillende processen met betrekking tot personeelsbeleid en –administratie 
in beeld te brengen en verbeterpunten op te pakken. Onder andere is een aantal personele regelingen 
aangescherpt.  
 
Vooruitblik: 

 In het te actualiseren organisatieontwikkelingsplan wordt als verbeterproject opgenomen het 
actualiseren van het personeelsbeleidsplan, waarbij een splitsing wordt gemaakt tussen het 
beleidsmatige deel en een deel met personele regelingen.  

 In het te actualiseren organisatieontwikkelingsplan nemen we de verdere ontwikkeling van het Klant 
Contact Centrum (KCC) op. 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/131
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 In het te actualiseren organisatieontwikkelingsplan wordt de ontwikkeling van team Veiligheid 
opgenomen. 

 Opgedane ervaringen en verbeterpunten die voortkomen uit projectevaluaties willen we goed 
vastleggen en borgen binnen de organisatie. 

 
4. Archivering 
OFW kent sinds 2000 een digitaal post- en archiveringssysteem (DisKis). In 2011 en 2012 zijn de eerste 
stappen gezet om tot een verdere optimalisering van de inrichting en hoofdstructuur te komen. Er ligt nu een 
voorstel voor de herinrichting van de hoofd- en sub-onderwerpen en de verschillende archieftypen. 
Een specifiek onderdeel van het verbeterproject archivering is de archivering van de (bouwkundige) 
projecten. Had eerder iedere projectleider zijn eigen manier van archiveren, nu wordt op uniforme wijze 
gearchiveerd. De stap die nog gemaakt moet worden, is het digitaliseren van het projectenarchief. Daarbij 
wordt, mede gezien de bewerkelijkheid en juridische noodzakelijkheid, nagegaan welk type documenten wel 
of niet gedigitaliseerd moet worden. Hiertoe wordt een projectdefinitie geformuleerd. 
 
Vooruitblik: 

 Het verbeterproject archivering wordt voortgezet.  
 
5. Woningcartotheek 
In het organisatieontwikkelingsplan was als verbeterproject opgenomen om het beheer van de 
woningcartotheek goed in de bestaande werkprocessen te integreren. De stand van zaken nu is dat de 
woningcartotheek is ingericht en gevuld is met diverse gegevens. Dit is door een externe kracht gedaan. Zij 
heeft in maart 2013 de werkzaamheden overgedragen aan team Projecten, zodat de kennis over de 
woningcartotheek binnen de eigen organisatie geborgd is. De afgelopen jaren is de kwaliteit van de data in 
de woningcartotheek toegenomen, zijn de garantietermijnen en energielabels ingevoerd, de verdiepingen van 
de appartementencomplexen toegevoegd en is gestart met het invoeren van het ‘ander vastgoed’ in de 
woningcartotheek. 
 
Vooruitblik: 

 De gegevens met betrekking tot het ‘ander vastgoed’ worden verder ingevoerd in de 
woningcartotheek. 

 Er wordt een procesbeschrijving gemaakt van de woningcartotheek. Er is daarbij nadrukkelijk 
aandacht voor de overgang van de ‘projectfase’ naar de ‘beheerfase’.  

 
6. Automatisering 
De afgelopen jaren is de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiency van de automatisering verbeterd en is het 
aantal functionaliteiten toegenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een betere infrastructuur, 
automatiseringstoepassingen en aanpassing van communicatiemiddelen (telefonie) in het KCC en het 
digitaliseren van het werkproces van team Serviceonderhoud. 
 
Vooruitblik: 

 We gaan verder met het implementeren van ICT-applicaties in het KCC en het digitaliseren van het 
werkproces bij Serviceonderhoud. 

 De werkplekken worden volgens het ‘thin clients’ principe ingericht voor een betere performance en 
betere en meer centrale benutting van de hardware.  

 We richten ons op het functioneel beheer van de OFW specifieke toepassingen. We oriënteren ons 
op de mogelijkheid om het technisch (niet specifiek OFW) beheer uit te besteden.  

 
7. Relatiebeheer/accountmanagement 
De afgelopen jaren hebben we onder andere het digitale relatiebeheersysteem verbeterd. Ook hebben we nu 
zes jaar jaarlijks een stakeholdersdebat georganiseerd, heeft tweemaal een visitatie plaatsgevonden en 
hebben we structureel overleg met diverse stakeholders. Met leveranciers vinden evaluatiegesprekken 
plaats. Ook leveranciers worden uitgenodigd voor de stakeholdersdebatten. 
 
Vooruitblik: 

 In 2013 vindt voor de derde keer een visitatie plaats. 
 
8. Klachtenmanagement 
Naar aanleiding van de KWH-metingen is de afgelopen jaren de voorlichting over de 
Geschillenadviescommissie verbeterd. De Geschillenadviescommissie functioneert goed. 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/136/
http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/129
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Uit de laatste KWH-meting komt naar voren dat we de klachtenbehandeling (voordat het een geschil wordt) 
en het voorkomen of herkennen van bijna-klachten nog beter kunnen doen.  
 
Vooruitblik: 

 We ontwikkelen een visie op klachtenmanagement. 

 We gaan gebruikmaken van een klantvolgsysteem dat ons helpt in het klachtenmanagement. 
 
9. Ander vastgoed 
In 2008 is het ontwikkelteam Ander Vastgoed van start gegaan en in 2009 is de verdere ontwikkeling van het 
team en bijbehorende processen in gang gezet. Het is een goed voorbeeld van hoe binnen OFW 
‘ervaringsgericht leren’ wordt toegepast (klein beginnen en vervolgens opbouwen en verbreden). Het team 
richt zich op de ontwikkeling van diverse activiteiten en diensten als: VVE-beheer, onderhoud aan gebouwen 
(niet zijnde in eigendom van OFW) en verhuur van bedrijfsruimten. Het is een gezamenlijk ontwikkeltraject 
van het team en het MT.  
 
10. Duurzaamheid 
In het duurzaamheidsplan (2012) is ons beleid, maar vooral ook onze kennis en ervaring die we de afgelopen 
jaren hebben opgedaan op het gebied van energiebesparing en duurzame renovatie, communicatie met 
bewoners hierover, integrale wijkaanpak, implementatie van beleid en het werken met de energielabels 
opgenomen. 
 
Vooruitblik: 

 In ons nieuwe beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ is het beleidsthema 
‘Energiesprong’ opgenomen. Dit beleidsthema wordt verder geconcretiseerd in het in 2013 te 
actualiseren Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw. 

 In het opleidingsplan zal aandacht zijn voor het opleiden van medewerkers onder andere met 
betrekking tot duurzame installaties, de juridische aspecten van duurzame installaties en het 
afrekenen van energielevering en het voorlichting kunnen geven aan huurders over 
energiebesparing en het gebruiken van duurzame installaties. 

 
 
 

  

http://www.transparantofw.nl/jaarverslag-2011/F_1073/cDU621_Jaarverslag-2011.aspx
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8 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOORRAAD EN NIEUWBOUW 

De strategie voor de bestaande woningvoorraad van OFW en de ambities met betrekking tot de nieuwbouw 
staan verwoord in het ‘Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw’ van 2007. Het Strategisch 
beleidsplan wordt in dit jaarverslag geëvalueerd en in 2013 geactualiseerd. De realisatie van de afgelopen 
beleidsperiode en de planning tot en met 2016 staan in het volgende overzicht weergegeven. 
 

 
REALISATIE           PLANNING     

 
2008 2009 2010 2011 2012   2013 2014 2015 2016 

 
          Totaal       

 Moderniseren 0 156 113 168 143   99 134 95 48 

(centrumwijken)           580         

Planvorming              0 0 0 0 

 
          0       

 Sloop  6 4 0 13 0   0 0 0 0 

(& nieuwbouw)           23       
 Nieuwbouw huur 136 103 73 0 56   52 24 0 0 

 
          368       

 Nieuwbouw koop 30 0 22 0 28   0 0 0 0 

(ook zorg en sociale 
koop)           80 

    Studenten+jongeren 16 14 0 0 0   0 0 0 0 

 
          30 

    Zorg+voorzieningen 0 93 112 0 1   1 0 0 25 

      
206 

     
 

planning 

Modernisering Nieuwbouw huur Zorg & voorzieningen 

Lucernehof 
Chaletwoningen 
Greente Zuid 
Spelwijk 

De Gilden fase 2 Educatief Centrum 
Biddinghuizen 
Regenboog/ WoonArk 
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9 PROJECTEN  

Planmatig onderhoud 2012 

 Aan de kozijnen, ramen en deuren van 564 woningen is een zogenaamde bijwerkbeurt schilderwerk 
uitgevoerd, waarbij mechanische beschadigingen zijn hersteld. 

 Een grote schildersbeurt is uitgevoerd aan 407 woningen, hierbij zijn kleurwijzigingen aan 
voornamelijk de draaiende delen uitgevoerd. 

 Bij 61 appartementen is de vloerbedekking en de verlichting in de gangen vervangen. 

 Bij 30 woningen zijn de houten geveldelen van de bergingen vervangen. 

 Er is schilderwerk en dakonderhoud uitgevoerd aan diverse winkelpanden.  

 Er is onderhoud uitgevoerd aan de platte daken van 81 woningen in Dronten. 

 Van ongeveer 1100 woningen zijn de dakgoten gereinigd en bladvrij gemaakt.  

 

Overzicht projecten opgeleverd in 2012 

Vervangende nieuwbouw 8 startersappartementen aan de Cultuursingel.  
Dit nieuwbouwproject maakt deel uit van het plan Biddinghuizen-Centrum. Door een beroepsprocedure tegen 
de verleende bouwvergunning heeft dit project vertraging opgelopen. Begin 2011 is bekend geworden dat het 
complex alsnog gebouwd kon worden. 
 
Doelgroep: starters 
Planning: start bouw mei 2011, de eerste sleutel is op 30 maart overhandigd door OFW aan de nieuwe 
huurder. 
Architect: De Velde Architecten uit Kampen 
Aannemer: Mateboer Bouw bv uit Kampen 
EPC: 0,66 
Leerlingbouwplaats: n.v.t.  
 
Bloemenzoom in Swifterbant 
Twintig eengezins-rijenhuurwoningen: deze zijn juli 2012 opgeleverd. 
Zestien koopwoningen: De oplevering van de eerste acht rij koopwoningen heeft plaatsgevonden omstreeks 
oktober 2012. Het de tweede rij van acht woningen worden gebouwd als er voldoende verkocht zijn. 
 
Doelgroep: gezinnen   
Architect: Looman Architecten uit Zeewolde 
Aannemer: Bouwbedrijf Wensink en Prins uit Kampen 
EPC: 0, 52 
Leerlingbouwplaats: twee leerlingen 
 
Modernisering 2

e
 fase centrum in Dronten 

In aansluiting op de modernisering van de eerste fase is in september 2011 gestart met de modernisering 
van fase twee, bestaande uit 52 eengezinswoningen. Ook de woningen in fase twee ondergaan een 
complete metamorfose. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd, zijn na-isolatie van het dak, de vloer en de 
gevel, vervanging dakpannen, metselwerk en kozijnen. Indien de bewoners dit wensen, kon ook de 
binnenzijde van de woning gemoderniseerd worden. Om de werkgelegenheid in de bouw te stimuleren en 
om gebruik te kunnen maken van de EIA-regeling heeft OFW voor dit project vervroegd opdracht verstrekt.   
 
Planning: tweede fase opgeleverd mei 2012. 
Architect: 19 Het Atelier Architecten uit Zwolle 
Aannemer: Bouwbedrijf Salverda bv uit ’t Harde 
Leerlingbouwplaats: vijf leerlingen 
Energielabel: A 
Financiering: voor dit project is vóór 1 december 2010 opdracht verstrekt aan de aannemer, zodat 
gebruikgemaakt kon worden van de EIA-regeling. Daarnaast is groenfinanciering toegekend. Een deel van 
de woningen is opgeleverd vóór 1 oktober 2011, zodat gebruikgemaakt kon worden van het BTW-voordeel 
van zes procent i.p.v. negentien procent van de belastingdienst. Op dit moment kan er door de 
overgangsregeling nog gebruikgemaakt worden van het negentien procent BTW-tarief. 
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Modernisering De Oeverloper in Dronten 
83 woningen aan de Oeverloper, waarvan 69 eengezinswoningen en 14 seniorenwoningen. 
De werkzaamheden zijn in april 2011 van start gegaan. De woningen hebben een complete metamorfose 
ondergaan. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn na-isolatie van het dak, de vloer en de gevel, 
vervanging dakpannen, metselwerk en kozijnen. Bij de meeste woningen zijn ook de badkamer, toilet en 
keuken gemoderniseerd, dit op verzoek van de bewoners.   
 
Planning: de laatste woningen zijn in februari 2012 opgeleverd, de feestelijke oplevering vond plaats op 23 
februari 2012.  
Architect: VHGP architecten uit Deventer 
Aannemer: Mateboer Bouw bv uit Kampen 
Leerlingbouwplaats: drie leerlingen 
Energielabel: eengezinswoningen A-label, seniorenwoningen B label 
Financiering: voor dit project is vóór 1 december 2010 opdracht verstrekt aan de aannemer, zodat 
gebruikgemaakt kon worden van de EIA-regeling. Daarnaast is groenfinanciering toegekend. Een deel van 
de woningen is opgeleverd vóór 1 oktober 2011, zodat gebruikgemaakt kon worden van het BTW-voordeel 
van de belastingdienst. 
 
Koop- en huur appartementen Bries De Boeg 
Met de bouw van de 24 appartementen op de hoek Boeg/Fazantendreef wordt de laatste hand gelegd aan 
de revitalisering van de wijk De Boeg. Deze appartementen zijn ontwikkeld door VOF De Boeg. OFW had 
een aandeel van 50 procent in deze vennootschap onder firma. Mateboer Bouw nam eveneens voor 50 
procent deel in deze VOF. Voor de bouw van deze appartementen is een subsidie verstrekt vanuit het 
stimuleringsfonds. Doordat de uitvoering voor 1 januari 2011 is gestart, is voldaan aan de voorwaarde voor 
de toekenning van de overheidssubsidie ter bestrijding van de recessie in de bouw. Op 31 december 2012 is 
de VOF ontbonden en heeft OFW de appartementen voor 1 oktober 2012 gekocht in verband met de BTW- 
verhoging. We hebben de appartementen ook in de vrije verhuur genomen wegens tegenvallende verkoop. 
 
Doelgroep: senioren en 1 en 2 persoonshuishoudens, zowel huur als koopsector 
Planning: de bouw is in december 2010 gestart, oplevering 30 september 2012 
Architect: Joost Dolhain design uit Noordwolde 
Aannemer: Mateboer Bouw bv uit Kampen 
EPC: 0,79 
Leerlingbouwplaats: twee leerlingen 
 
Nieuwbouw School en uitbreiding sportzaal Dronten West 
De gemeente heeft OFW gevraagd de nieuw te bouwen school te ontwikkelen, eigenaar te zijn en het 
technisch beheer uit te voeren. De sportzaal is ontwikkeld en gerealiseerd door OFW, maar blijft in eigendom 
van de gemeente Dronten. Omstreeks mei 2011 is de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
Dronten getekend. In 2010 is door middel van een Nationale aanbesteding een architectenkeuze gemaakt. In 
2011 is het ontwerp voor het complex gemaakt. Eind 2011 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de 
aannemer die het complex gaat bouwen. De start van de bouw heeft plaatsgevonden in februari 2012 en het 
geheel is opgeleverd in september 2012 waarna de gebruiker De Dukdalf onderdeel van Spilbasisscholen 
het pand in gebruik heeft kunnen nemen. 
 
Aannemer bouwkundig: Aannemingsmaatschappij Friso uit Balk 
Aannemer installatietechnisch: Installatietechniek Kleinpoelhuis uit Emmeloord 
Architect: Architectenbureau BCT uit Enschede 
Energielabel: A 
 

Overzicht projecten in voorbereiding en uitvoering 

Nieuwbouw huur 
 
De Gilden 2

e
 fase 1

e
 en 2

e
 deel te Dronten  

Ontwikkeling van 76 eengezinswoningen verspreid over de tweede fase van deze wijk.  
De 76 woningen worden gerealiseerd in 3 fases: 
 

 Fase 1: 26 woningen aan de Druivenpers (26 van het type 4,80), 

 Fase 2: 26 woningen aan het Schietlood (26 van het type 4,80), 
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 Fase 3: 24 woningen aan de Voegspijker (16 van het type 4,80 en 8 van het type 5,40). 
 
In 2011 is op verzoek van de gemeente Dronten het oorspronkelijke plan aangepast. Bewoners van de wijk 
hadden bezwaren tegen de appartementen. Daarom worden er geen appartementen voor jongeren 
gebouwd.  
Er worden twee woningtypes gerealiseerd. Een type 5,40 met drie slaapkamers en een type 4,80 met twee 
slaapkamers en met de mogelijkheid om een derde slaapkamer te realiseren. De eerste bewoners hebben 
de mogelijkheid om een persoonlijk tintje te geven aan de woning. Tijdens de keuzeavonden kan men de 
gewenste kleurkeuzes van tegels en keuken opgeven. Daarnaast kan men een aantal opties kiezen, zoals 
extra: keukenkastjes, aansluitpunten voor televisie en telefoon en stopcontacten. Voor deze opties geldt een 
meerprijs. De woningen voldoen allemaal aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
 
De aangepaste bouwaanvraag is ingediend in het derde kwartaal van 2011. De bouwvergunning is eind 
januari 2012 verstrekt.  
 
De tekeningen van deze woningen zijn beoordeeld door VACpunt Wonen. De door VACpunt Wonen 
gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het plan.  
 
Met aannemersbedrijf Bramer B.V. is een aantal jaren geleden een bouwteam opgestart vanwege de 
grondpositie die aannemersbedrijf Bramer B.V. had in deze wijk.  
 
De Gilden 2

e
 fase – 2

e
 deel in Dronten 

Ontwikkeling van 22 eengezinswoningen aan de Wijnrank 
Deze woningen zijn onderdeel van het project De Gilden tweede fase. De grond voor deze woningen is nog 
eigendom van Groothuis Woningbouw uit Harbrinkhoek. OFW had voor deze grond een koopovereenkomst 
met Groothuis Woningbouw gesloten, maar deze firma is failliet gegaan. Hierdoor is de koopovereenkomst 
ontbonden. Daarnaast heeft OFW door de financiële ingrepen bij corporaties besloten deze grond ook niet af 
te nemen en alleen 76 eengezinswoningen te bouwen.  
 
Fazantendreef Woongroep 50+ 
24 appartementen en een recreatieruimte: dit complex is ontwikkeld met Woongroep De Wiekslag. Voor dit 
complex is een energieconcept ontwikkeld waardoor de EPC verlaagd is naar 0,38. Inmiddels zijn de 
appartementen opgeleverd en bewoond. De laatste werkzaamheden vinden op dit moment plaats.  
 
Doelgroep: vijftigplussers. 
Planning: start bouw augustus 2011, volledige oplevering is gepland 1e kwartaal 2013  
Architect: Architectenbureau Brink & Fleer te Dronten 
Aannemer: Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden 
Aannemer E+W: van Dorp installaties BV uit Heerenveen 
EPC: 0,38  
Leerling bouwplaats: drie leerlingen  
Financiering: voor dit project is groenfinanciering toegekend voor de woningen en de duurzame installatie. 
Mede hebben wij SDE-subsidie toegekend gekregen. Voor de zonnecollectoren en aardwarmtewinning is 
een 
Energie Investerings Aftrek van toepassing. 
 
Modernisering 
 
Modernisering 3

e
 fase centrum in Dronten 

In aansluiting op de modernisering van de eerste fase (82 woningen aan De Steven, Stuurboord, 
Fokkestraat, De Boeg en de Gaffelstraat) en tweede fase (52 woningen aan de Giekstraat, Roerstraat en 
Gaffelstraat) is in januari 2012 gestart met de modernisering van fase drie die bestaat uit 91 woningen aan 
de Ankerstraat, Vooronder, Voorplecht en de Kampanje. De laatste punten uit de tweede oplevering van de 
225 gemoderniseerde woningen zijn in februari/maart 2013 afgehandeld.  
 
Deze woningen hebben een complete metamorfose ondergaan. De globale werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd, zijn na-isolatie van het dak, de vloer en de gevel, vervanging dakpannen, metselwerk en 
kozijnen. 
Deze werkzaamheden zijn in nauw overleg met de bewonerscommissie en de Huurders Belangen 
Vereniging tot stand gekomen.  
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Voor dit project konden bewoners, indien zij dat wensten, ook de binnenzijde van de woning laten 
moderniseren, zoals de badkamer, het toilet en de keuken.  
 
Alle woningen voldoen na het groot onderhoud aan Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
 
Door het toepassen van siermetselwerk is bij twee kopgevels het silhouet van het logo 50-jaar Dronten 
zichtbaar. Daarnaast is op een kopgevel het silhouet van een botter zichtbaar. 
Bouwbedrijf Salverda bv heeft vanuit de prijsvraagaanbesteding dit project opgedragen gekregen. 
 
Planning: oplevering bouw eerste kwartaal 2013. 
Architect: 19 Het Atelier Architecten uit Zwolle 
Aannemer: Bouwbedrijf Salverda bv uit ’t Harde 
Leerlingbouwplaats: vijf leerlingen 
Energielabel: A 
Financiering: voor dit project is vóór 1 december 2010 opdracht verstrekt aan de aannemer, zodat 
gebruikgemaakt kon worden van de EIA-regeling. Daarnaast is groenfinanciering toegekend. De BTW 
verhoging van 19 naar 21 procent geldt niet voor dit project. Omdat de opdracht aan de aannemer is 
verstrekt 
voor 28 april 2012 geldt er een overgangsregeling. 
 
Lucernehof in Biddinghuizen 
Voor de wijk Lucernehof is samen met de gemeente Dronten en de klankbordgroep een integraal 
wijkontwikkelingsplan gemaakt. Zowel de verhuur- als bouwtechnische analyse vanuit OFW is gepresenteerd 
aan de bewoners. Het doel is het verbeteren, nu en in de toekomst, van de positie van de wijk de Lucernehof 
door een duurzame kwaliteitsimpuls. Dit betekent dat de wijk voor de komende 40 jaar een leefbare woonwijk 
moet worden met een aangenaam woon- en omgevingsklimaat. OFW is verantwoordelijk voor de woningen 
en de gemeente Dronten is verantwoordelijk voor het openbaar gebied.  
Het grootste deel van de woningen heeft inmiddels een complete metamorfose ondergaan. De laatste 
werkzaamheden aan de overige woningen worden inmiddels aan de buitenzijde verricht. De werkzaamheden 
die zijn uitgevoerd, zijn na-isolatie van het dak en de vloer, de gevelvullende elementen worden vervangen, 
er worden nieuwe dakpannen geplaatst en het metselwerk en de kozijnen worden vernieuwd. Door het 
vernieuwen van de kozijnen wordt ook het hang- en sluitwerk vervangen, waardoor de woning voldoet aan 
Politiekeurmerk Veilige Woning. 
 
Voor dit project konden bewoners, indien zij dat wensten, ook de binnenzijde van de woning laten 
moderniseren, zoals de badkamer, het toilet en de keuken. Daarin was ook de vrijheid om de plek van de 
keuken zelf te kiezen: bij de voorgevel of op de bouwmuur.  
 
De kopgevels worden uitgevoerd in metselwerk. Door het gebruik van een andere kleur baksteen, is in drie 
kopgevels het silhouet van een vogel zichtbaar. Op een kopgevel prijkt de ijsvogel, het symbool van 
Biddinghuizen. Hiermee spelen we in op 50 jaar Biddinghuizen in 2013. Op twee andere kopgevels is het 
silhouet van een Zwaluw en een Kiekendief zichtbaar in een andere kleur metselwerk. 
 
Planning: start werkzaamheden maart 2012, oplevering april 2013 
Architect: 19 Het Atelier Architecten uit Zwolle 
Aannemer: Bouwbedrijf Mateboer Bouw bv uit Kampen 
Leerlingbouwplaats: vier leerlingen, waarvan twee timmerlieden, een metselaar en een assistent uitvoerder 
 
Chaletwoningen in Dronten  
Schouwstraat, Koggestraat, Klipperstraat, Boeierstraat, Karveelstraat, Hoogaarsstraat en een 
gedeelte van de Oost en Lijzijde 
De chaletwoningen zijn de eerste woningen van Dronten. Ze liggen naast het centrum en in het 
woonservicegebied de Regenboog-WoonArk.  
 
Voor de eerste afstemming met bewoners/wijk is er een bewonerscommissie opgericht. Het eerste overleg 
met de bewonerscommissie heeft plaatsgevonden. Er wordt een aantal scenario’s uitgewerkt. Inmiddels 
heeft het tweede overleg in februari 2012 plaatsgevonden. Hierin zijn de bewoners geïnformeerd over de 
overheidsingrepen die het investeren bemoeilijken. OFW zoekt naar mogelijkheden om een ‘light’ 
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modernisering uit te voeren. Een ‘light’ modernisering is een modernisering, maar op een minder ingrijpende 
manier dan OFW gewend was te doen.   
 
Zorg en maatschappelijk vastgoed 
 
Nieuwbouw 3

e
 fase woonservicegebied bij de WoonArk- Regenboog  

OFW was voornemens vier appartementengebouwen naast het hoofdgebouw De WoonArk aan de Lijzijde in 
Dronten, waarvan 40 koopappartementen en 50 huurappartementen, te bouwen. Door de gewijzigde 
financiële situatie heeft OFW haar plannen bij moeten stellen. Afhankelijk van de financiële situatie wil OFW 
één appartementsgebouw aan de Lijzijde, bestaande uit totaal 25 huurappartementen, bouwen in de periode 
tot 2017, de planning voor de realisatie van de andere gebouwen is na die tijd.  
 
De huurappartementen worden in warmte en koude voorzien vanuit de WKO-installatie van het 
hoofdgebouw, De WoonArk. Het warm tapwater wordt door de toepassing van een zonneboiler 
voorverwarmd. Het VACpunt Wonen heeft de plattegronden van de appartementen beoordeeld. De 
opmerkingen zijn verwerkt door de architect. 
 
De bouwvergunning is in september 2011 afgegeven. Het appartementsgebouw wordt gerealiseerd indien de 
financiële situatie dit toelaat. Dit wordt in de loop van 2013 duidelijk. 
 
In overleg met de gemeente is een klankbordgroep in het leven geroepen om de meningen van de 
omwonenden te peilen omtrent de inrichting van het omliggend openbaar gebied. 
 
De appartementen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en voldoen grotendeels aan Woonkeur 
basispakket woongebouw. 
 
Doelgroep: 65-plussers (met zorgvraag) 
Planning: één appartementsgebouw in overleg met de gemeente 2015 of later 
Architect: 19 Het Atelier architecten uit Zwolle 
EPC: 0,52 
 
Nieuwbouw Educatief Centrum (1

e
 fase MFG) Biddinghuizen 

De eerste fase van het Multi Functioneel Gebied (MFG) in Biddinghuizen omvat een Educatief Centrum met 
daarin drie basisscholen, kinderopvang/peuterspeelzaal en bibliotheek. 
 
De gemeente heeft OFW gevraagd het nieuw te bouwen Educatief Centrum in Biddinghuizen te ontwikkelen, 
eigenaar te zijn en het technisch beheer uit te voeren. Eind 2010 is de samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente Dronten getekend. In 2011 zijn bouwkundige en installatie technische aannemers geselecteerd 
door middel van een Europese aanbesteding. Hierin zijn de partijen van Norel bouwkundig aannemer, Homij 
elektrotechnische installatie en Unica werktuigbouwkundige installatie geselecteerd. 
 
Het Educatief Centrum wordt verwarmd en gekoeld door middel van een installatie met een warmtepomp. 
Het gebouw wordt nog energiezuiniger door het toepassen van een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Een groot deel van de warmte van de afgevoerde binnenlucht wordt gebruikt om de 
ingeblazen koude buitenlucht op te warmen.  
 
Het dak wordt uitgevoerd als groendak. Het dak wordt voorzien van vetplanten en gras. Groendaken hebben 
een isolerende werking, waardoor het pand in de winter warmer blijft en in de zomer koeler. Groendaken 
kunnen veel regenwater opnemen en via verdamping weer afgeven aan de atmosfeer. Hierdoor wordt het 
rioleringsstelsel ontlast. 
 
Het gebouw wordt beveiligd door middel van een alarminstallatie met bewegingssensoren en 
contactmagneten op de bewegende delen in de gevel. 
 
Planning: de uitvoering is gestart in mei 2012 en de oplevering vindt plaats medio mei 2013 
Architect: DMV architecten uit Kerkrade 
Adviseur installaties: Volantis bv te Venlo 
Adviseur constructies: Ingenieursbureau Palte te Valkenburg a/d Geul 
Aannemer bouwkundig: Van Norel bouwgroep uit Epe 
Aannemer E-installatie: Homij technische installatie bv uit Vianen  
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Aannemer W- installatie: Unica installatie techniek bv te Zwolle 
EPC: 0,528  
Leerlingbouwplaats: zes leerlingen 
 
Toekomstige projecten  
 
Bloemenzoom in Swifterbant 
Acht rijwoningen in de koopsector en acht levensloopbestendige koopwoningen. De acht rijwoningen worden, 
afhankelijk van de marktvraag, gerealiseerd.  
 
De acht levensloopbestendige woningen, die door de aannemer voor eigen rekening en risico worden 
ontwikkeld, worden afhankelijk van de marktvraag gerealiseerd.  
 
Alle woningen voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen.  
 
Doelgroep: meerpersoonshuishoudens  
Architect: Looman Architecten uit Zeewolde 
Aannemer en mede-ontwikkelaar: Bouwbedrijf Wensink & Prins uit Kampen 
EPC: 0,70 
 
Hanzekwartier 
De gemeente Dronten heeft een structuurvisie gemaakt voor het Hanzekwartier in Dronten. OFW volgt de 
ontwikkelingen met betrekking tot het Hanzekwartier. In december 2012 is het Station geopend, dit biedt 
weer nieuwe mogelijkheden voor het gebied Hanzekwartier. Reden hiervoor is onder andere dat het kantoor 
van OFW is gevestigd in dit gebied. Daarnaast bezit OFW commercieel vastgoed in deze wijk.  
 
Toekomstige moderniseringen 
 
Derde fase Greente Zuid in Swifterbant 
Naast de eerste en de tweede fase, die inmiddels zijn gemoderniseerd, moet fase drie opgestart worden. 
Deze fase is gesitueerd tussen de Zuidsingel en De Greente. Gekeken wordt hoe deze moderniseringen in 
een ‘light’ variant uitgevoerd kunnen worden. Afhankelijk van de overheidsingrepen kan hier meer 
duidelijkheid over gegeven worden. 
 
Diverse moderniseringen 
Tot ongeveer 2017 worden diverse moderniseringen afgerond. Voor een deel zijn dit projecten waar de 
afgelopen jaren al werkzaamheden voor zijn uitgevoerd.  
 
In de periode na 2017 staat de modernisering van de Spelwijk (Heraut, Blazoen) in Swifterbant op de 
planning.  
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10 EVALUATIE STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOORRAAD EN 
NIEUWBOUW  

10.1 Kansrijke woonomgeving 
 

Leefbaarheid 
Om de leefbaarheid van de wijken te kunnen monitoren, wordt onder andere gebruikgemaakt van de 
leefbaarheidsmonitor Lemon. Deze wordt iedere twee jaar uitgevoerd in opdracht van OFW en de gemeente 
Dronten.  
 

 
 
OFW heeft vooral door de modernisering van een groot aantal woningen zichtbaar de beleving van de 
leefbaarheid vergroot. Dit is vooral te zien in Biddinghuizen Centrum, oud Biddinghuizen buiten (Klaversingel, 
Uitloper) en De Boeg. In 2014 is een volgende Lemonmeting gepland. Dan kan ook het effect van de laatste 
moderniseringen zichtbaar worden. 
 
Bewonersparticipatie 
OFW hecht veel waarde aan goede bewonerscommunicatie en stuurt op het verkrijgen van draagvlak. 
Daarom worden bewoners vanaf het begin betrokken bij de renovatie/modernisering van hun woning. Over 
het algemeen stellen mensen zich opbouwend en constructief op en zijn zij zeer geïnteresseerd in wat er met 
hun woning gaat gebeuren.  
 
Voorwaarden om communicatie goed te laten verlopen zijn: 

 open en transparante opstelling van OFW, 

 doen wat je zegt en zeggen wat je doet, 

 mensen serieus nemen, 

 ruimte geven voor overleg aan bewoners en medewerkers door enerzijds de kaders waarbinnen 
geopereerd kan worden helder te stellen en anderzijds ruimte te geven voor alternatieve oplossingen 
daarbinnen, 

 begrip hebben voor de emotie en stress die werkzaamheden aan de woning geven voor bewoners, 

 rekening houden met persoonlijke omstandigheden, 
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 een lerende houding waarbij elk project wordt geëvalueerd en de leerpunten hieruit bij volgende 
projecten weer worden meegenomen, 

 een open mind voor bewonersvoorstellen maakt een wijk uniek en vergroot de betrokkenheid van 
mensen bij hun wijk. 

 
OFW betrekt bewoners al bij de probleemanalyse bij de moderniseringsplannen van hun woning. In overleg 
met de Huurders Belangen Vereniging (HBV) wordt een bewonerscommissie opgericht. De 
bewonerscommissie bestaat uit huurders uit de wijk en de coördinator van de HBV. Samen met de 
bewonerscommissie worden de moderniseringsplannen verder uitgewerkt. Hierbij kunnen zij meedenken 
over bijvoorbeeld de keuzemogelijkheden in het ontwerp. Ook wordt gesproken over de tegemoetkoming in 
de kosten die bewoners maken in verband met de wijziging in het ontwerp van hun woning na de 
modernisering (bijvoorbeeld voor het vermaken van gordijnen). De bewonerscommissie heeft een 
adviesrecht. Het beslisrecht ligt uiteindelijk bij OFW. 
 
Voorafgaand aan de moderniseringsplannen voor een wijk, wordt door OFW een analyse van de wijk 
gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de sociale samenstelling van de wijk en in het bijzonder van het 
betreffende wooncomplex, de ontwikkelingen van de woningmarkt in samenhang met demografische 
ontwikkelingen, de verhuurbaarheid en de technische staat van de woningen. Hieruit komen 
aandachtspunten naar voren waarvoor het moderniseringsplan een oplossing moet bieden. Deze analyse 
wordt gepresenteerd aan de bewonerscommissie maar ook aan de bewoners van de wijk. Tijdens deze 
presentatie kunnen bewoners ook zelf aangeven wat zij graag veranderd willen zien aan de woning. Wat zijn 
hun aandachtspunten? De meeste bewoners geven dan aan dat de isolatie van de woning verbeterd dient te 
worden of dat zij graag een nieuwe badkamer of keuken wensen. Voorafgaand aan de bijeenkomst maakt 
OFW de kaders duidelijk waarbinnen bewoners met eigen ideeën kunnen komen. De kaders zijn een 
afgeleide van de probleemanalyse. 
 
Op het moment dat het plan, na goed overleg met de bewonerscommissie, is vastgesteld, worden er 
bewonersavonden georganiseerd voor de betrokken huurders. Tijdens deze avonden presenteert OFW 
samen met de aannemer en de architect de moderniseringsplannen. Voorafgaand aan de bewonersavond 
wordt een uitgebreide informatiebrochure toegestuurd. Tijdens deze bewonersavonden is er voor de bewoner 
gelegenheid om vragen te stellen en een afspraak te maken voor de opname van de woning. De ervaring 
van OFW is dat binnen een maand na de bewonersavonden ruim zeventig procent (het vereiste percentage 
akkoord voor de uitvoering van complexgewijze renovatie) van de bewoners akkoord is met de plannen. Dit 
komt doordat bewoners vertrouwen hebben in OFW en inspraak hebben gehad in de plannen. Ook met de 
overige bewoners bereikt OFW over het algemeen binnen een redelijke termijn overeenstemming. 
 
In de tijd dat OFW de akkoordverklaring van bewoners verzamelt, wordt gelijklopend de 
omgevingsvergunning aangevraagd. Nadat met 70 procent van de bewoners overeenstemming is bereikt, 
worden keuzeavonden georganiseerd voor de bewoners. De bewoners kunnen dan onder andere hun 
kleurkeuze van tegels, kastjes en greepjes voor de badkamer en keuken bepalen. Er wordt ook een 
proefwoning gemaakt door de aannemer. Hier kan ervaring worden opgedaan hoe op een voor bewoners 
plezierige wijze werkzaamheden worden uitgevoerd. Bewoners kunnen in de proefwoning zien hoe het plan 
er in werkelijkheid uitziet. Vanzelfsprekend kunnen hier verbeterpunten worden aangedragen. 
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vindt regelmatig overleg plaats met de bewonerscommissie. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang van de werkzaamheden besproken evenals eventuele 
wijzigingen in het planproces. Ook hierover praat de bewonerscommissie mee. Belangrijk is dat uitvoerder en 
opzichter zich bewust zijn van het belang van een goede communicatie met de bewoners tijdens de 
uitvoering en dat waar mogelijk de overlast beperkt wordt. De bewonerscommissie kan worden uitgenodigd 
om een deel van de bouwvergadering bij te wonen. 
 
Tijdens de uitvoering worden bijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners, zoals het bekijken van de 
proefwoning of een informatiebijeenkomst over de technische installatie die in de woning komt. Na afronding 
van het project vindt er altijd een feestelijke oplevering plaats. 
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Draagvlak  
De plannen vinden snel draagvlak bij bewoners, terwijl dit elders in het land niet altijd het geval is. 
Vooropgesteld dat elke situatie uniek is, kan daarover het volgende worden geconcludeerd: 
 

 De meeste bewoners kijken naar wat de corporatie doet. De gerealiseerde plannen zijn het 
visitekaartje. OFW kiest voor een integrale aanpak, waarbij oog is voor de totale woonbeleving. 
Mensen vatten het vaak samen in termen als “Biddinghuizen is mooi geworden”. Ze kennen mensen 
die in reeds gemoderniseerde woningen wonen en zoiets wil men ook graag. De veelgehoorde vraag 
voor OFW is derhalve: “wanneer zijn wij aan de beurt?”. 

 OFW rekent, behalve voor het plaatsen van een gehele CV-installatie of een tweede toilet, geen 
huurverhoging bij een moderniseringsproject, juist omdat we kiezen voor een totaal aanpak en daarbij 
de verbeteringen die we in combinatie met groot onderhoud uitvoeren, graag integraal toepassen. Het 
uitgangspunt is “in één keer goed”. Hierdoor wordt gekozen voor kwaliteitsbeleid en wordt de 
toekomstwaarde van een woning vergroot. Een voorbeeld: een badkamer van 1 bij 2 meter 
moderniseren blijft een te kleine badkamer. Gelijktijdig een badkamer met een goede plattegrond 
realiseren, geeft toekomstwaarde. Bovendien wordt voorkomen dat voordat de vernieuwde badkamer 
technisch is afgeschreven, opnieuw moet worden geïnvesteerd vanuit woontechnische redenen. De 
tevredenheid van de bewoner met een badkamer die voldoet aan de eisen van deze tijd is groter. Op 
de langere termijn is dit dus een betere investering.  

 OFW trekt de huur overigens wel op naar de streefhuur bij een nieuwe verhuring. 

 Het voordeel van energiebesparing komt ten goede aan de bewoners. Veel bewoners krijgen bij de 
afrekening van het energiebedrijf zo’n € 500,- terug. Dit is zeer welkom en een onderwerp van 
gesprek. Niet verbazingwekkend natuurlijk dat bewoners hier blij mee zijn en anderen gemotiveerd 
raken voor het moderniseren van hun woning. 

 Tijdens de uitvoering heeft OFW, maar zeker ook de aannemer, veel oog voor de bewoners. Gekozen 
wordt voor een persoonlijke benadering waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke 
omstandigheden. Aan de klantvriendelijkheid van personeel van de aannemer worden eisen gesteld. 
Er wordt alert gereageerd op signalen van de bewoners en de bewonerscommissie.  

 Vanzelfsprekend is het niet makkelijk om in een woning te blijven wonen waar veel werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Dit is makkelijker te accepteren, indien het eindresultaat aantrekkelijk en gewenst 
is. De voordelen wegen tegen de nadelen op. Er wordt aandacht besteed aan de overlast; zo zijn er in 
de wijk bijvoorbeeld terugtrekwoningen. Ook de communicatie is erg belangrijk. Bewoners worden 
middels nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang. Familie of andere geïnteresseerden, die 
bijvoorbeeld zorg voor mensen uit de wijk op zich nemen, kunnen zich ook op de elektronische 
nieuwsbrief abonneren. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de website. Zeker aan de 
uitvoerder worden hoge eisen gesteld om mensen goed te informeren over de voortgang van de 
werkzaamheden in hun individuele woning. De andere kant is dat veel mensen door de modernisering 
meer onderling contact krijgen en de contacten met de bouwvakkers als gezellig beleven. 

 Bij de werkzaamheden kijkt OFW ook naar de architectonische kwaliteit van de woning. Hierdoor 
verandert de uitstraling van de wijk aanzienlijk en wordt elk buurtje uniek. Uit de Lemonmeting 
(leefbaarheidsmonitor) blijkt dat de tevredenheid met de wijk na modernisering langjarig stijgt.  

 Belangrijk is dat werkzaamheden een begin en een eind hebben. Bovendien is het belangrijk dat 
mensen trots kunnen zijn op de wijk/woning waar zij wonen. Daarom organiseert OFW een feestelijke 
oplevering van de wijk als afsluiting van de modernisering van de wijk en wordt publiciteit gegeven 
aan de werkzaamheden.  

 OFW biedt ruimte aan eigen ideeën van bewoners en probeert hierbij in oplossingen te denken in 
plaats van problemen. Bewoners blijven eigenaar van hun idee. Hierdoor wordt een wijk uniek en 
wordt de ‘eigen buurtkracht' versterkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

 

Gedifferentieerd aanbod 
OFW vindt het belangrijk een gedifferentieerd woningaanbod te creëren in wijken zowel in eigendomsvorm 
als in type. Om deze reden is in bestaande wijken een deel van de woningen gelabeld voor verkoop: 
 
Dorp Wijk Direct in verkoop In de toekomst in 

verkoop 

Dronten Centrum 102 33 

De Boeg 49  

De Fazant 6  

Noord 41  

Zuid 28  

Biddinghuizen Centrum 48 8 

De Baan 20  

Klaversingel 26  

Koolzaadhof 32  

Swifterbant Buitenhof 69  

Centrum 7  

De Koningshof 11  

Spelwijk 23 22 

Totaal  462 63 

Labeling verkoop per 01-01-2013 
 
Echter is gebleken dat verkoop alleen niet het gewenste resultaat oplevert om een kansrijke woonomgeving 
te creëren. Door gebrek aan (financiële) middelen lukt het een particulier vaak niet om een woning goed op 
te knappen. Hierdoor kan verkoop leiden tot verpaupering. Om dit tegen te gaan heeft OFW de woningen die 
nieuw aan het verkoopbeleid zijn toegevoegd eerst gemoderniseerd. In de periode 2008 t/m 2012 heeft OFW 
de volgende woningen aan de verkooplijst toegevoegd: 
 
Dorp Wijk Verkoop na 

modernisering 
In de toekomst in de 
verkoop 

Dronten Centrum 26 33 

De Boeg   

De Fazant   

Noord 11  

Zuid   

Biddinghuizen Centrum  8 

De Baan   

Klaversingel   

Koolzaadhof 8  

Swifterbant Buitenhof 41  

Centrum   

De Koningshof   

Spelwijk  22 

Totaal  86 63 

 
Bij de voorbereidingen voor de modernisering van het centrum van Dronten is gebleken dat er op termijn 
meer woningen waren gelabeld voor verkoop dan de 30/70 verhouding koop/huur die OFW hanteert. Er is 
dan ook besloten om voor 40 woningen in Dronten centrum het beleidsvoornemen tot verkoop niet te 
effectueren. 
Indien de kans zich voordoet koopt OFW ook woningen van particulieren in een blok met huurwoningen die 
nog moeten worden gemoderniseerd. In onderstaande tabel is te zien hoeveel woningen OFW heeft 
aangekocht in de beleidsperiode 2008 t/m 2012. In alle gevallen was reden van aankoop (voorgenomen) 
modernisering van de woningen in de wijk. 
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Wijk Aantal woningen aangekocht 

Dronten – Centrum 4 

Biddinghuizen – Centrum 1 

Biddinghuizen - Klaversingel 2 

Swifterbant – Centrum 3 

Totaal 10 

 
Veiligheid 
Veiligheid is een belangrijk thema bij OFW: 

 Veiligheid van de woonomgeving 
Bij nieuwbouw worden de schuurtjes vlak tegen het achterpad (als deze aanwezig is) geplaatst met 
een lichtpunt op de schuurtjes. Op deze manier wordt ook een deel van het achterpad verlicht. Bij 
modernisering van bestaande bouw wordt standaard op de voor- en achtergevel een lichtpunt 
gemaakt. Bewoners kunnen zelf hier een lamp op aanbrengen. OFW heeft verder in 2010 samen met 
de gemeente Dronten, de politie en de bewoners het project ‘Centrum Dronten verlicht’ uitgevoerd. Dit 
project is gestart naar aanleiding van de uitkomsten van de Lemonmeting, waarin mensen uit het 
Centrum van Dronten hun gevoel van onveiligheid uitten. De gemeente plaatste straatlantaarns en 
OFW stelde armaturen beschikbaar voor de schuren die grenzen aan de achterpaden. Deze 
achterpadverlichting heeft OFW met bewoners geïnstalleerd op het elektriciteitsnet van de bewoners. 
Uit de evaluatie bleek dat het gevoel van veiligheid is vergroot doordat jeugd minder hangt in de 
achterpaden.  

 Veiligheid van de woning 
Bijna het gehele bezit is voorzien van veilig hang- en sluitwerk. Het hang- en sluitwerk van de 
woningen met het label modernisering of planvorming wordt in het project meegenomen. Bij 
modernisering wordt verder altijd op de verdieping en op de begane grond een rookmelder geplaatst. 
Bij nieuwbouw voldoen de woningen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen. In 2012 heeft OFW het 
protocol gezamenlijke aanpak van de teelt van hennep mede ondertekend. 

 Veiligheid woongebouwen 
Bij de nieuwbouw van woongebouwen gaat OFW met betrekking tot veiligheid uit van de eisen uit het 
Bouwbesluit. Met betrekking tot veiligheid van het drinkwater heeft OFW de verantwoordelijkheid om 
in haar woningen te zorgen voor schoon drinkwater. Vanuit de nieuwbouw wordt er op toegezien dat 
de uitvoering plaatsvindt conform de daarvoor geldende normen (bestek en tekeningen). In bepaalde 
woonsituaties eist de wetgever dat de kwaliteit van het drinkwater blijvend wordt gecontroleerd. Dit 
zijn de prioritaire instellingen, zoals woonvormen voor gehandicapten, campings, etc. Dit is gedaan 
om de zogenaamde veteranenziekte te voorkomen. Dit kan voorkomen bij mensen met verminderde 
weerstand, ouderen en gehandicapten, enzovoort. Bij deze instellingen moet een risico inventarisatie 
(RI) hebben plaatsgevonden, periodieke monsternames en een logboek worden bijgehouden om zo 
de metingen vast te leggen. OFW heeft de controle op de logboeken en de metingen van het 
drinkwater contractmatig uitbesteed. 

 

10.2 Duurzaamheid 
 
Doelstelling: In 2012 geen E, F, G labels meer. Deze doelstelling is aangepast naar 2014 in verband 
met de gewijzigde financiële uitgangspositie van OFW als gevolg van externe ontwikkelingen. 
In onderstaande grafiek is het woningbezit van OFW zichtbaar per 1 januari 2013 in vergelijking met het 
woningbezit per 1 januari 2008. 
 
Label 01-01-2008 01-01-2013 

A 274 1174 

B 598 891 

C 958 1222 

D 1308 887 

E 735 121 

F 224 50 

G 30 9 

Totaal 4127 4354 

 
Hieruit blijkt dat we van 1009 E-, F-, G-labels naar 180 E-, F-, G-labels zijn gegaan. Het totaal aantal 
woningen per 1 januari 2013 wijkt enigszins af van het totaal aantal verhuureenheden vermeld in de 
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kengetallen in het financieel jaarverslag. Dit wordt veroorzaakt doordat er een aantal woningen kamergewijs 
wordt verhuurd en er is sprake van een kleine achterstand met betrekking tot het bijwerken van gegevens. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Doelstelling: Dertig procent besparing in gemiddeld gasverbruik per woning in 2012 ten opzichte van 
2000. 
In de periode 2000-2013 hebben de modernisering van de woningvoorraad, het vervangen van CV-ketels en 
het aanbrengen van dak- en vloerisolatie geleid tot een besparing in gasverbruik van 36 procent. Hiermee is 
de doelstelling meer dan gehaald. 
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Doelstelling: Minimaal de helft van de nieuwbouwprojecten dient een EPC-waarde van 0,7 of lager te 
hebben.  
Door de verlaging van de EPC-eis per 1 januari 2011 naar 0,6 heeft OFW het beleid vanaf 2011 als volgt 
aangepast: ieder nieuwbouwproject in de huur dient een EPC-waarde van tien procent onder de wettelijke 
norm te hebben. Indien mogelijk wordt er gestreefd naar vijfendertig procent onder de norm, waarmee 
groenfinanciering kan worden behaald. Bij nieuwbouw is er altijd sprake van enige vertraging tussen 
aanvraag bouwvergunning (waarbij de toetsing aan de EPC-norm wordt gedaan) en de oplevering. 
 

Jaar in 
exploitatie 

Complex EPC aantal Opmerking 

2009 Eengezinswoningen 
in De Gilden fase 1, 
deel 3 

0,72- 0,79 42  

2009 Appartementen aan 
de Voor en 
Cultuursingel in 
Biddinghuizen 
Centrum 

0,66 13  

2009 Levensloopwoningen 
en 
eengezinswoningen 
aan de Voor en 
Cultuuursingel in 
Biddinghuizen 
Centrum 

0,57- 0,64 26  

2009 Levensloopwoningen 
en 
eengezinswoningen 
aan de Cultuursingel 
en Fruithof in 
Biddinghuizen 
Centrum 

0,57-0,64 36  

2009 Appartementen in De 
WoonArk 

0,78 84 Aanvraag 2005, 
wettelijke eis 
EPC 1,0 
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2010 Eengezinswoningen 
aan de Blaasbalg in 
de Gilden 

0,62 63  

2010 Appartementen 
Cultuursingel in 
Biddinghuizen 
Centrum 

0,66 10  

2010  Groepswonen Vitree 
De Grutto 

0,72 8  

2012 Bloemenzoom 0,51 24  

2012 De Bries 0,79 23 Eerst koop, EPC-
eis 1,0 (2005) 

2012 Wiekslag - 
Noorderveld 

0,38 25  

 
De nieuwbouwprojecten die vanaf 2008 zijn ontworpen en in 2009, 2010, 2011, 2012 zijn gerealiseerd, 
voldoen voor meer dan 50 procent aan de (maximale) EPC van 0,7. Daarmee is de doelstelling gerealiseerd. 

10.3 Alle doelgroepen onder dak 
 
Doelstelling: OFW heeft als uitgangspunt van het strategisch beleid het handhaven van de sociale 
woningvoorraad op 30 tot 35% van de totale woningvoorraad in de gemeente Dronten.  
In de huursector is vooral het aantal sociale huurwoningen toegenomen (7,5% toename). De koopsector is 
echter sneller gegroeid (8,1%). Het percentage huurwoningen in de gemeente Dronten komt daarmee op  
1 januari 2012 op 35 procent. Het percentage sociale huurwoningen is op 1 januari 2012 30 procent. 
Hiermee hebben we ons eigen uitgangspunt waargemaakt.  
 

 
 
jaar huur particulier 

huur 
sociale 
huur 

koop 

2008 5017 724 4293 9354 

2009 5153 746 4407 9637 

2010 5350 749 4601 9769 

2011 5404 762 4642 9976 

2012 5401 783 4618 10115 

Bron: gemeente Dronten en OFW. 
 
Doelstelling: Uit de omgevingsverkenning (2008) blijkt dat de vraag van ouderen door de vergrijzing 
toeneemt, de huishoudens steeds kleiner worden en er een aanbod speciaal voor jongeren gewenst 
is. De vraag verschuift dus van hoofdzakelijk traditionele gezinnen naar senioren, kleinere (jonge) 
huishoudens en wonen met zorg. Dit betekent dat OFW nieuw moet bouwen voor nieuwe 
doelgroepen. 
OFW heeft de afgelopen jaren voor nieuwe doelgroepen gebouwd. Daarnaast zijn er ook eengezinswoningen 
gebouwd om het bezit te vernieuwen. In de periode 2008-2012 is voor de volgende doelgroepen gebouwd: 

 Senioren: 116 woningen, zowel levensloopwoningen als appartementen. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

% koop

% particuliere huur

% sociale huur



 

84 

 

 Kleinere (jonge) huishoudens: 69 woningen, zowel appartementen als kleine eengezinswoningen, 
zowel huur als sociale koop. 

 Wonen met zorg: 84 appartementen voor senioren, 2 groepswoningen voor Vitree (voorheen de 
Reeve), verbouw 3 bestaande eengezinswoningen tot zes appartementen voor Stichting Philadelphia, 
13 appartementen voor Triade in de WoonArk, 13 appartementen voor Interact Contour in De 
WoonArk. 

 Gezinnen: 235 woningen. 
 
Doelstelling: OFW probeert zoveel mogelijk flexibel te bouwen. Dit wil zeggen voor verschillende 
doelgroepen of functies geschikt, flexibiliteit in contracten of in huur of koop. 
 
Voor verschillende doelgroepen geschikt 
OFW heeft in de periode 2008-2012 op verschillende manieren flexibel gebouwd. In de eerste plaats heeft 
OFW levensloopwoningen gebouwd: 

 De Gilden 1
e
 fase 2

e
 deel: 

o 12 levensloopwoningen 

o Opgeleverd mei 2008 

o Woningen geschikt voor zowel ouderen als gezinnen 

 Sloop en vervangende nieuwbouw 1
e
 fase Biddinghuizen 

o 16 levensloopwoningen 

o Opgeleverd maart 2009 

o Woningen geschikt voor zowel ouderen als gezinnen 

 Sloop en vervangende nieuwbouw 2e fase Biddinghuizen 
o 10 levensloopwoningen 

o Opgeleverd oktober 2009 

o Woningen geschikt voor zowel ouderen als gezinnen 

Daarnaast heeft OFW appartementen gebouwd voor senioren. Op termijn kan hier eventueel een 
doelgroepswijziging plaatsvinden, want ze zijn ook geschikt voor overige kleine huishoudens. 

 Appartementencomplex De Tas in Biddinghuizen 

 Appartementencomplex De Wiekslag in Dronten 

 Appartementencomplex Bries in de Boeg in Dronten (commerciële huur en koop) 

 
Voor verschillende functies geschikt 
Voorbeelden van gebouwen die voor verschillende functies geschikt zijn, gebouwd vanaf 2008, zijn: 

 De WoonArk (plintruimte) 
o Opgeleverd in 2009 
o De gehele begane grond (plint) van de WoonArk is opgebouwd uit kolommen. Alle 

tussenwanden zijn uitgevoerd in verwijderbare wanden. Hierdoor is het relatief eenvoudig om 
wijzigingen in de indeling te maken.  

 Groepswoning Vitree aan de Grutto te Dronten 
o Opgeleverd in 2010 
o De groepswoning is gebouwd als zijnde drie beuken. Dit betekent dat het gebouw later op te 

delen is als drie eengezinswoningen.  

 School Dronten West 
o Opgeleverd in 2012 
o De vier expansie lokalen op de tweede verdieping kunnen later opgedeeld worden in een 

aantal appartementen. Hiervoor is een aparte ingang inclusief trappenhuis en lift 
gerealiseerd. 

 
Flexibele contracten; koopvormen 
OFW heeft tot 2010 kopers van een woning de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de 
KoopGoedkoop regeling. Vanaf de invoering van de regeling heeft geen enkele koper gebruikgemaakt van 
dit aanbod. Uit de evaluatiegesprekken met de makelaars is gebleken dat kopers in de gemeente Dronten 
niet positief tegenover erfpacht staan. In vergelijking met regio’s als Amsterdam is het in de gemeente 
Dronten niet gebruikelijk om de grond niet in eigendom te hebben. OFW heeft dan ook besloten geen 
KoopGoedkoop meer aan te bieden. 
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Om het aanbod voor (koop)starters op de koopmarkt te vergroten, heeft OFW in 2010 tweeëntwintig 
woningen aan De Grutto gerealiseerd en verkocht met de constructie Koopgarant. Door een korting op de 
marktwaarde werd een nieuwbouwkoopwoning bereikbaar voor de lagere en middeninkomensgroepen. 
Daarnaast hebben de kopers, door de terugkoopplicht voor OFW, de zekerheid de woning altijd weer te 
verkopen. Daarbij delen de kopers winst en verlies met OFW. Hiermee zijn de risico’s voor de koper beperkt.  

10.4 Uitwerking voorraadbeleid 
 
Meerjarenbegroting 
 
 Planning 2008-2012 Gerealiseerd 2008-2012 

Modernisering 679 679* 

Planvorming 214 (189 in Dronten Centrum 
en 25 in Swifterbant Centrum) 

55 gemoderniseerd in Dronten 
Centrum 

Sloop en nieuwbouw 66 (20 in Dronten Centrum en 
46 in Biddinghuizen Centrum) 

46 gesloopt in Biddinghuizen 
Centrum (waarvan 23 al in 
2007) 

Nieuwbouw huur 633 351 

Nieuwbouw koop 258 104 

Stud. en jongeren 0 30 

Zorg en voorzieningen 316 223** 

 
* de laatste woningen in de Lucernehof worden begin 2013 afgerond 
** zorg en voorzieningen: 

 84 appartementen voor senioren WoonArk (Woonzorgzone) 

 24 appartementen + 2 gemeenschapsruimtes voor Triade en Interact Contour in de WoonArk 

 2 groepswoningen Vitree 

 Renovatie Regenboog 110 appartementen 

 1 basisschool Dronten West 

 drie bestaande eengezinswoningen zijn verbouwd tot zes appartementen voor Stichting Philadelphia 
(niet in aantallen meegenomen) 

 op dit moment is het Educatief Centrum in Biddinghuizen in aanbouw (niet in aantallen meegenomen) 
 
De moderniseringen die gepland stonden voor de periode 2008-2012 zijn allemaal gerealiseerd. Van de 
woningen met het label planvorming is een deel in Dronten Centrum gemoderniseerd. De Chaletwoningen in 
Dronten Centrum en de woningen in de Greente Zuid in Swifterbant moeten nog worden opgepakt. Dit staat 
gepland voor respectievelijk 2013/2014 en 2014/2015, mits er financieringsmogelijkheden zijn. 
 
Van de 66 woningen met het label sloop zijn 46 woningen in Biddinghuizen Centrum gesloopt. De sloop van 
de 20 appartementen in Dronten Centrum is uitgesteld. 
 
Van de nieuwbouwplannen (los van de nieuwbouw voor jongeren, zorg en voorzieningen en koop) heeft 
OFW 351 woningen gerealiseerd. De plannen die niet zijn gerealiseerd, zijn de 36 appartementen voor 
senioren aan de Voor in Biddinghuizen Centrum. De reden hiervoor is dat door de nieuwbouw van de 
seniorenappartementen aan de Tas en de levensloopwoningen in Biddinghuizen Centrum de markt is 
verzadigd en is er te weinig vraag om nieuw te bouwen. De overige plannen betroffen nieuwbouw in de derde 
fase van de Gilden en in nieuwe uitleggebieden in Swifterbant en Biddinghuizen. Op deze locaties wordt nog 
door niemand gebouwd. 
 
Voor studenten/jongeren heeft OFW 30 appartementen gerealiseerd. Dit zijn 16 appartementen in Dronten 
West en 14 appartementen (van de in totaal 31) in Biddinghuizen Centrum die een huurprijs hebben onder 
de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar. 
Aan zorg een voorzieningen heeft OFW 223 (appartementen, ruimtes, woningen, school, renovaties) 
gerealiseerd. Een aantal plannen is afgeblazen door de opdrachtgever (zorginstellingen) en de tweede fase 
van de nieuwbouw bij De WoonArk/Regenboog zijn eerst uitgesteld wegens vergunningen en later door OFW 
uitgesteld naar 2015/2016 in verband met de verminderde financieringsmogelijkheden. 
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Gerealiseerde verkopen 
De verkoopprognoses die zijn weergegeven in het Strategisch beleidsplan Voorraad en nieuwbouw van 2008 
zijn niet gerealiseerd. De koopwoningmarkt is door de kredietcrisis en de daaropvolgende economische 
recessie verslechterd.  
 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Prognose strategisch 
beleidsplan (2008) 

56 56 64 76 76 

Gerealiseerd 34 29 35 16 13 

 
Ambities nieuwbouw 
Naast de reeds bekende plannen (zie meerjarenbegroting) heeft OFW in het Strategisch beleidsplan een 
aantal ambities verwoord voor de nieuwbouw: 
 
Woonservicegebied Swifterbant 
Het woonservicegebied Swifterbant is (nog) niet gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van een multifunctioneel 
gebied (MFG) in Swifterbant is een kerngroep actief waarin naast de gemeente, vertegenwoordigers uit het 
dorp, stichting Coloriet en OFW participeren. De bedoeling is om in het multifunctioneel gebied een 
woonzorgcentrum in combinatie met voorzieningen te realiseren. In de kerngroep is eerst met name 
gesproken over de locatie in Swifterbant en de voorzieningen die in het MFG worden ondergebracht. 
Het adviesbureau ICS is geselecteerd door de kerngroep om te onderzoeken welke voorzieningen in het 
MFG geclusterd kunnen worden. ICS heeft een rapport opgesteld over de verschillende voorzieningen in 
Swifterbant. Vooral het realiseren van een woonservicezone op een geschikte locatie die (financieel) 
haalbaar is, heeft prioriteit. Geïnventariseerd is welke locaties beschikbaar zijn en hoeveel woningen nodig 
zijn. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeente Dronten, stichting Coloriet en OFW.  
OFW heeft stedenbouwkundig uitgezocht welke locaties geschikt zijn voor een woonzorgzone en hoeveel 
woningen op die locaties gerealiseerd kunnen worden. Een aantal opties is voorgelegd aan de wethouder. 
Als locatie voor een woonzorgzone heeft OFW aan de gemeente de Kombuis en de Zuidsingel (na sloop 
eigen woningen) voorgesteld. In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau ICS een rapport opgesteld. 
In dit rapport is gekeken naar de kerklocatie. Er is uitgegaan van volledige sloop en nieuwbouw van de kerk. 
Andere alternatieven zijn niet beoordeeld. De verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven dat er een 
aanvulling op het rapport komt met het alternatief van gedeeltelijke sloop en behoud van een ander deel van 
de kerkgebouwen. Door de gemeente wordt OFW niet als enige ontwikkelaar gezien.  
 
Eind januari 2012 is door de gemeente aan de klankbordgroep (waar OFW deel van uit maakt) het rapport 
van ICS gepresenteerd. In deze rapportage is de conclusie opgenomen dat volledige sloop van de kerk en 
herbouw hiervan in combinatie met de nieuwbouw van 92 seniorenappartementen (geschikt voor zorg), in de 
verhouding 50 procent sociale huur en 50 procent koop, financieel haalbaar is. Bij deze ontwikkeling zou het 
terrein van de Kombuis worden betrokken. De gemeente heeft de Kombuis aangekocht. De gemeente gaat 
er vanuit dat geïnteresseerde partijen in combinatie met de kerk en zorgaanbieders hiermee aan de slag 
gaan. OFW heeft twijfels bij de financiële haalbaarheid. Bovendien vinden we het aantal nieuw te bouwen 
woningen te groot in relatie tot de vraag. Het initiatief om een ontwikkelaar te vinden, ligt bij de kerken.  
 
Tweede woonservicegebied in Dronten (bijvoorbeeld de Gilden) 
Er is (nog) geen tweede woonservicegebied in Dronten gerealiseerd. Naast de WoonArk in 
woonservicegebied WoonArk- Regenboog is nog ruimte voor vier appartementsgebouwen. Deze locatie 
wordt bij nieuwbouw eerst benut. 
 
Bij voorkeur 30%, maar tenminste 25% huurwoningen in uitleggebieden in de drie dorpen en het 
Hanzekwartier 
OFW heeft in de uitleggebieden de volgende percentages gerealiseerd: 
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De Gilden 1
e
 fase: 21% sociale huurwoningen 

 
De Gilden 1

e
 fase 1

e
 deel totaal huur Percentage huur t.o.v. totaal 

Totaal aantal woningen 240   

Aantal huurwoningen OFW 
Inclusief 20 appartementen 

 81 33,8 

    

De Gilden 1
e
 fase 2

e
 deel totaal huur Percentage huur t.o.v. totaal 

Totaal aantal woningen 170   

Aantal huurwoningen OFW  18 10,6 

    

De Gilden 1
e
 fase 3

e
 deel totaal huur Percentage huur t.o.v. totaal 

Totaal aantal woningen 425   

Aantal huurwoningen OFW 
(hiervan mogen 24 woningen 
omgezet worden naar koop) 

 76 17,9 

    

Totaal De Gilden 1
e
 fase 835 175 21,0 

 

 
De Gilden 2

e
 fase: Het gerealiseerde percentage aan huurwoningen in dit gebied van de Gilden is momenteel 

circa elf procent ten opzichte van het totaal aantal woningen wat gerealiseerd kan worden. Na oplevering van 
de 76 woningen welke momenteel in aanbouw zijn, bedraagt het percentage aan huurwoningen circa 
vierentwintig procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 

 

De Gilden 2
e
 fase 1

e
 deel en 2

e
 

deel 
totaal huur Percentage huur t.o.v. totaal 

Totaal te bouwen woningen 347   

Aantal huurwoningen OFW  76 21,9 

    

De Gilden 2
e
 fase 3

e
 deel totaal huur Percentage huur t.o.v. totaal 

Totaal te bouwen woningen 230   

Aantal huurwoningen OFW  63 27,4 

    

Totaal de Gilden 2
e
 fase 577 139 24,1 

 
 

 
NB: van de 98 huurwoningen bouwt OFW op dit moment 76 
 
Als we de complete wijk De Gilden bekijken bedraagt het percentage aan sociale huurwoningen circa 
tweeëntwintig procent, na oplevering van alle door OFW te realiseren huurwoningen en na oplevering van 
alle nog te bouwen koopwoningen. 
 
De Gilden 1

e
 en 2

e
 fase 

TOTAAL 
1412 314 22,2 

 
Bloemenzoom: ca. 25% sociale huurwoningen. 

 
Het benutten van de kansen voor kleinschalig groepswonen 
In het kader van kleinschalig groepswonen heeft OFW gerealiseerd: 

 groepswoning Vitree aan de Grutto te Dronten in 2010 
 
Bouwen van wooneenheden voor moeilijk plaatsbaren 
In overleg met de gemeente Dronten heeft OFW in 2007 een bouwaanvraag ingediend ten behoeve van het 
plaatsen van drie woonunits aan de Energieweg in Dronten. Het College van B&W heeft na uitvoerig beraad 
besloten niet in te stemmen met het plaatsen van een woonunit aan de Energieweg. Het College van B&W 
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wenste geen tijdelijke, maar een definitieve voorziening op een nader te bepalen locatie. De locatie voldeed 
niet aan het wensbeeld van de gemeente, omdat de betrokkene teveel buiten de maatschappij zou worden 
geplaatst. Er is geen geschikte locatie gevonden.  
 
Actief inspelen op kansen bouwen of overnemen, verhuren en onderhouden maatschappelijk 
vastgoed 

 Nieuwbouw school Dronten West (OBS De Dukdalf) opgeleverd 2012 
OFW heeft de school ontwikkeld, gebouwd en treedt nu op als verhuurder en beheerder. Het betreft 
elf lokalen op de begane grond en op de eerste verdieping en vier expansielokalen op de tweede 
verdieping.  

 Nieuwbouw sportzaal Dronten (naast de nieuwbouw school Dronten West) opgeleverd 2012 
In opdracht van de gemeente Dronten heeft OFW een sportzaal ontwikkeld en gerealiseerd. De 
sportzaal blijft in eigendom van de gemeente. 

 In aanbouw zijnde Educatief Centrum Biddinghuizen 
Het Educatief Centrum geeft ruimte aan drie basisscholen, de kinderopvang, peuterspeelzaal en de 
bibliotheek. 
OFW doet het herstellen van kleine dagelijkse reparaties aan de ‘Spil’-basisscholen. 
OFW heeft voor de Warmonderhof begeleiding geboden in de voorbereiding en uitvoering van 
schilderwerk. 

 
Actief inspelen op de vraag van instellingen voor wonen en zorg (ouderen, gehandicapten, etc.) 

 WoonArk (opgeleverd in 2009): 
o 84 appartementen voor senioren (woonservicegebied).  
o 12 appartementen ten behoeve van Interakt Contour (niet aangeboren hersenletsel) en een 

gemeenschappelijke ruimte (keuken, kantoor, huiskamer, douche, toilet, waskamer) hier is 
24 uur iemand aanwezig. Hierbij is specifiek de plattegrond en indeling afgestemd met de 
huurder. 

o Zorg uitvalsbasis voor stichting Coloriet. 
o Twaalf appartementen voor Triade voor begeleid wonen en een gemeenschappelijke ruimte 

(huiskamer en kantoor, slaapwachtruimte, douche, toilet, waskamer, etc). Hierbij is specifiek 
de plattegrond en indeling afgestemd met de huurder. 

o Paramedisch centrum: fysiotherapie, huid- en oedeemtherapie, apotheek. Hierbij is specifiek 
de plattegrond en indeling afgestemd met de huurder. 

o Denksportcentrum: inloopfunctie en ruimte voor diverse denksportverenigingen uit Dronten. 
o Het woonservicegebied WoonArk/Regenboog heeft de afgelopen drie jaar gefungeerd als 

proeftuin om de woonservicegebieden te evalueren en verder te ontwikkelen. Het is door de 
SEV als één van de tien beste practices van Nederland aangewezen. Het uitgangspunt in 
het woonservicegebied is keuzevrijheid voor de mensen. Er zijn aangepaste woningen waar 
mensen zich veilig voelen, er is ruimte voor ontmoeting en zorg en diensten zijn onder 
handbereik. Uit het onderzoek is gebleken dat ouderen boven de 70 jaar in Dronten naar 
verhouding langer zelfstandig wonen. Mensen maken meer gebruik van thuiszorg dan in 
andere regio’s. De oorzaak hiervan ligt in het lage aantal verzorgingshuisplaatsen. In de 
polder is het voorzieningenniveau altijd al lager geweest dan in het oude land. Jaren geleden 
is al gekeken hoe de zorg op een andere manier kon worden georganiseerd. Stichting 
Coloriet heeft binnen het woonzorgcentrum de Regenboog de focus gelegd op 
verpleeghuiszorg en zijn verzorgingshuiszorg bij mensen thuis gaan leveren. Het scheiden 
van wonen en zorg is in Dronten dus al begonnen voordat de overheid het had bedacht. 
Hierdoor blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar kunnen zij 24 uur per dag 
een beroep doen op professionele alarmopvolging en geplande en ongeplande zorg.  

 Groepswoning Vitree aan de Grutto in Dronten in 2010. 

 Verbouw drie bestaande eengezinswoningen aan de Rozemarijn naar zes appartementen voor 
Stichting Philadelphia (mensen met een licht verstandelijke handicap). 

 
Realiseren jongerenhuisvesting op kleinschalige locatie verspreid over de drie dorpen 

 Nieuwbouw 16 appartementen Dronten West 2008, 

 Nieuwbouw 13 appartementen Biddinghuizen Centrum 2009, 

 Nieuwbouw 10 appartementen Biddinghuizen Centrum 2010, 

 Nieuwbouw 22 sociale koopwoningen Dronten 2010, 

 Nieuwbouw 8 appartementen Biddinghuizen Centrum 2012. 
 



 

90 

 

11 JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN  

11.1 Inleiding  
In het jaarverslag over 2012 van de Raad van Commissarissen (RvC) wordt (conform de governancecode 
voor woningcorporaties) stilgestaan bij de verantwoording over het intern toezicht door de RvC op OFW en 
de wijze waarop de RvC invulling heeft gegeven aan haar rollen van werkgever, toezichthouder en “kritische 
vriend” gedurende het jaar. Dit jaarverslag van de RvC maakt onderdeel uit van de jaarstukken van Oost 
Flevoland Woondiensten. 
 
Op de website van OFW treft u de hoofdlijnen van de governancestructuur van OFW aan (inclusief van welke 
principes uit de governancecode afgeweken wordt). In het hoofdstuk ‘Duurzame Organisatie, paragraaf Good 
governance’ wordt nader ingegaan op de governance gedurende het verslagjaar 2012. 

11.2 Bericht van de RvC-voorzitter  
De RvC is in 2012, naast haar reguliere werkzaamheden, betrokken en bewogen geweest als het gaat om de 
consequenties van het beleid van het kabinet voor OFW en haar huurders. Deze harde en kille landelijke 
maatregelen treffen OFW diep in haar eigen organisatie en dwingen OFW tot fundamentele keuzes met 
vergaande consequenties. 
In 2012 is meerdere malen met de directeur-bestuurder gesproken en gediscussieerd inzake keuzes in het 
door OFW te voeren beleid en de mogelijke inhoudelijke en relationele consequenties daarvan. 
Het was een bewogen jaar, waarvan de inhoudelijke onderwerpen zich nog doorzetten in 2013 en de jaren 
daarna. 

11.3 Vergaderingen en overige bijeenkomsten 
Frequentie, aanwezigheid en voorbereiding 
De RvC heeft in 2012 vijf keer in het bijzijn van de directeur-bestuurder vergaderd. Alle RvC-leden zijn bij de 
vijf vergaderingen aanwezig geweest.  
De voorzitter van de RvC in 2012, de heer Siliakus, heeft voorafgaand aan iedere RvC-vergadering een 
voorbereidingsgesprek met de directeur-bestuurder gehad. In de RvC-vergadering vond over deze 
gesprekken vervolgens steeds een terugkoppeling plaats.  
De RvC kwam eenmaal buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder bij elkaar. Deze bijeenkomst 
betrof het eigen functioneren (de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC) en de voorbereiding van de jaarlijkse 
evaluatie/beoordeling van de directeur-bestuurder.  
 

Bijeenkomsten met directeur-bestuurder, MT en OR 
Voorafgaand aan twee RvC-vergaderingen heeft (zoals ieder jaar) ook in 2012 een informatieve bijeenkomst 
plaatsgevonden. Eén met betrekking tot het jaarverslag over 2011 en één over de begroting voor 2013. Hier 
zijn naast de RvC en de directeur-bestuurder, het managementteam (MT) en de ondernemingsraad (OR) bij 
aanwezig geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn actuele thema’s nader uitgediept.  
In de jaarverslag-bijeenkomst op 23 april 2012 waren dat de ontwikkelvisie, het beleidsplan van OFW en een 
aantal kasstroomscenario’s. De kasstroomscenario’s gaven meerjarig inzicht in de uitgaven en inkomsten 
van OFW. Er werd ook ingegaan op het effect op de kasstromen van minder verkochte woningen. 
De accountant, in 2012 aangesteld, is ook aanwezig geweest bij de vergadering rondom het jaarverslag. Hij 
heeft het accountantsverslag nader toegelicht en zijn eerste indruk van OFW gegeven.  
In de begrotings-bijeenkomst op 21 november 2012 kwamen onder andere de ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de woningmarkt aan de orde. Inzichtelijk werd dat de gemeentelijke woningbouwprogramma’s in 
Dronten en omliggende gemeentes naar beneden zijn bijgesteld. Ook was er aandacht voor de mate waarin 
de bouwkavels in de nieuwbouwwijken nog niet bebouwd zijn.  
Tevens is ingegaan op de financiële positie van OFW in relatie tot de kabinetsplannen van Rutte II en criteria 
die het WSW en CFV hanteren (de begroting was opgesteld op basis van Rutte I). 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance
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Het afgelopen jaar zijn in de RvC-vergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan de 

orde geweest: 

Jaarverslag en jaarrekening van de stichting OFW 2011 

Jaarverslag van de RvC 2011 

Jaarrekeningen van de BV’s van OFW 2011 

Samenvatting van de managementletter, het accountantsverslag en de controleverklaring 

Begroting 2013 en meerjarenprognose stichting OFW 

Treasuryjaarplan, liquiditeitsbegroting en treasurymaatregelen  

Prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder 

Beoordeling financiële positie door WSW en CFV 

Benchmarkgegevens van het CFV Corporatie in Perspectief 

Aan- en verkoop van woningen 

Kwartaalrapportages  

De ontwikkelvisie en het actualiseren van het beleidsplan van OFW 

Toetsingskader voor investeringen 

Actualiseren inkoop- en aanbestedingsstatuut 

Informatieve rondrit met directeur-bestuurder langs complexen en projecten van OFW 

Diverse nieuwbouw- en moderniserings- en leefbaarheidsprojecten 

Europese, landelijke, lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningmarkt, 

woningcorporaties en meer specifiek op OFW 

Jaarlijks overleg met belanghebbenden van OFW / stakeholdersdebat 3 november 2012 (thema: 

‘samenwerking’) 

Gezamenlijke persconferentie en persbericht met gemeente over bijgestelde projectenplanning OFW 

Convenant en prestatieafspraken tussen gemeente Dronten en OFW 

Jaarverslag van de Huurders Belangen Vereniging 

Deskundigheidsbevordering RvC 

Einde RvC-lidmaatschap in 2012 van de heer P.H. Schouten / werving nieuw RvC-lid 

Benoeming M.J.A. Visser per 1 juli 2012 

Einde RvC-lidmaatschap in 2013 van de heren Siliakus en Van Kuik / werving nieuwe RvC-leden 

Toets geactualiseerde honoreringscode voor commissarissen 

De werkorganisatie / organisatieontwikkeling. 

Rapport Aedes ‘Toezicht met bite’ 

Honorering commissarissen 

WNT en staffel 

Startersleningen 

Vicevoorzitterschap en profiel voorzitter 

 

De RvC heeft in 2012 de volgende besluiten genomen (op de website van OFW zijn de uitgangspunten te 
lezen die de RvC en bestuurder bij het nemen van besluiten in ogenschouw nemen): 
 

 

Goedkeuringsbesluiten RvC 2012 

 

Jaarrekening en jaarverslag 2011 

Wijziging inkoop- en aanbestedingsstatuut 

Aankoop grond t.b.v. project De Gilden - 76 woningen 

Vervroegen aankoop door stichting OFW van appartementen Bries en Tij – VOF de Boeg i.v.m. btw-

verhoging per 1 oktober 2012  

Toetsingskader voor Investeringen 

Treasury jaarplan en treasury maatregelen 

Begroting 2013 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/131
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Aankoop woning Schouwstraat 13, Dronten 

Verkoop garages De Zoom 10 a/b Swifterbant 

Toepassen startersleningen 

Voorlopige vaststelling beleidsplan 2012-2017 ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 

 

 

Overige besluiten RvC 2011 

 

Vaststellen jaarverslag RvC over 2011 

Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC voor het over het verslagjaar 2011 gevoerde beleid 

Benoeming RvC-lid M.J.A. Visser per 1 juli 2012 

Vaststellen honorering conform honoreringscode voor commissarissen 

Benoemen en zittingstermijn functie vicevoorzitter 

Benoeming mevrouw L.M. Bouwmeester als vicevoorzitter 

Wijziging standaard Kwaliteitsprofiel RvC 

11.4 Beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 
Gedurende het jaar is de RvC door de directeur-bestuurder meegenomen in de actualisatie van het 
beleidsplan van OFW dat dateerde uit 2007. In de RvC-vergadering in april is het startdocument (de 
ontwikkelvisie) gepresenteerd en besproken. Ook is aan de orde geweest hoe met de wensen van de diverse 
stakeholders rekening is gehouden. 
 
In de november-vergadering is het beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 2012-2017 
voorlopig vastgesteld. Het voorlopig vastgestelde beleidsplan is aan de stakeholders voorgelegd voor een 
reactie. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de impact die het kabinetsbeleid van Rutte II en de criteria 
van CFV en WSW hebben op de investeringsmogelijkheden van OFW en de eerder in het jaar gemaakte 
beleidskeuzes. In de RvC-vergadering van februari 2013 is het beleidsplan door de RvC goedgekeurd. 

11.5 Oordelen CFV en WSW en aanpassing meerjarenprognose 
OFW heeft in juni 2012 als gevolg van haar financiële positie een B1-oordeel

1
 (continuïteitsoordeel) gekregen 

van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De RvC is in de vergadering van juli 2012 door de directeur-
bestuurder nader geïnformeerd. Het ontstaan van het B1-oordeel is onder meer gelegen in de 
verhuurdersheffing (Rutte I), de heffing saneringssteun door het CFV en inzakkende woningverkopen.  
 
De RvC kan zich vinden in de noodzakelijke maatregelen die de directeur-bestuurder heeft genomen en 
voornemens is te treffen. De directeur-bestuurder heeft toegelicht welke maatregelen dit zijn (zoals het 
reduceren van de projectenplanning, het terugbrengen van de uitgaven van de organisatie en aanpassing 
van het huurbeleid). De directeur-bestuurder gaf aan als uitgangspunt te hebben dat OFW door het effect 
van de genomen en te nemen maatregelen in 2013 weer een A1-oordeel

2
 heeft. Wel realiseert de RvC zich 

nu dat op dat moment de kabinetsplannen van Rutte II nog niet bekend waren en dat de 
toetsingssystematiek van het CFV in 2013 zal wijzigen (strengere normen).  

 
In juli 2012 is de RvC tevens geïnformeerd over de kredietwaardigheidsbeoordeling en het daarvan afgeleide 
beschikbare faciliteringsvolume

3
 t/m 2014 van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Uit de 

beoordeling bleek dat de operationele kasstroom voldoende is om aan de aflossingsfictie van 2% (dat het 
WSW als criterium hanteert) te voldoen.  
 
Met betrekking tot het tweede WSW-criterium (de leningen bedragen maximaal 50% van de WOZ-waarden) 
gaf het WSW aan dat OFW door de relatief hoge schuld per verhuureenheid tegen de grens van dit criterium 
aanloopt. Het WSW heeft daarom in april 2012 het vrij te geven faciliteringsvolume beperkt tot investeringen 
en herfinancieringen voor 2012 en 2013 (in plaats van voor drie jaar). De faciliteringsbehoefte voor het derde 
jaar (2014) werd beperkt middels een claim.  
 

                                                      
1
 B1: de voorgenomen activiteiten brengen de corporatie op middellange termijn (3-5 jaar) in gevaar 

2
 A1: de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van de corporatie 

3
 Het bedrag dat een corporatie in een jaar geborgd door het WSW kan lenen 

http://www.wsw.nl/wetenendoen/faciliteringsvolume
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In november 2012 is de RvC geïnformeerd over de impact van de kabinetsplannen van Rutte II (waaronder 
een extra verhuurdersheffing) op OFW. De begroting voor 2013 is in oktober 2012 aan de RvC verstrekt. In 
de begroting en meerjarenbegroting kon nog geen rekening gehouden worden met de effecten van de 
kabinetsplannen van Rutte II. Deze plannen waren immers op dat moment nog niet bekend. Wel was al 
rekening gehouden met Rutte I en het Lenteakkoord. 
 
De sectorinstituten hebben duidelijk gereageerd op de kabinetsplannen van Rutte II. Het WSW heeft op 22 
november 2012 naar alle corporaties een brief geschreven dat er geen faciliteringsvolume voor 2014 en 
verder beschikbaar wordt gesteld. Op 5 december 2012 heeft het CFV aangegeven dat alle corporaties de 
uitgangspunten voor de meerjarenbegroting (en de in te dienen prognosecijfers: dPi) moesten aanpassen 
aan de maatregelen uit het regeerakkoord. Het CFV heeft in de brief nadrukkelijk aangegeven dat dit door de 
RvC goedgekeurd moest worden. In januari 2013 heeft daarom een extra RvC-vergadering plaatsgevonden.  
 

De uitgangspunten van de meerjarenbegroting zijn op basis van een realistisch scenario aangepast. Er is 

uitgegaan van de tot dan toe bekende gegevens en er is rekening gehouden met de nadere richtlijnen van 

het WSW en CFV over de wijze waarop de kabinetsmaatregelen en saneringssteun ingerekend moeten 

worden.  

 

De aanpassing heeft tot gevolg dat de projectenplanning nog verder is gereduceerd en dat er bespaard zal 
worden op de kosten van planmatig onderhoud. Ook wordt nagegaan welke mogelijkheden het nieuwe 
inkomensafhankelijke huurbeleid biedt en hoe OFW de verkoop van woningen kan bevorderen. De fors 
gereduceerde projectenplanning zal in 2013 en de jaren daarna gevolgen hebben voor de werkorganisatie en 
personele bezetting.  
 
De aangepaste prognosecijfers zijn in februari 2013 ingeleverd. Uit de cijfers blijkt dat de kasstroomprognose 
meerjarig positief is, maar dat de verhouding tussen de leningportefeuille en de WOZ-waarde een knelpunt 
blijft. OFW verwacht de beoordeling van de prognosecijfers door het WSW in de eerste helft van 2013.  

11.6 Beleidscyclus en prestatieafspraken 
De Raad van Commissarissen werkt sinds een aantal jaren met prestatieafspraken tussen de RvC en de 
directeur-bestuurder. In de prestatieafspraken voor 2010 is, op aanbeveling van de visitatiecommissie, de 
aansluiting tussen beleidsplan en prestatieafspraken voor het eerst gemaakt. Bij de prestatieafspraken van 
2012 is dit verder vervolmaakt.  
 
In de prestatieafspraken voor het jaar 2012 zijn namelijk de te realiseren prestaties opgenomen die aansloten 
bij de hoofddoelstellingen en (strategische) prestaties uit het vorige beleidsplan 2007-2011 ‘Samen voor 
kansrijk’. De prestaties (acties) die genoemd worden aan het einde van de hoofdstukken in de begroting voor 
2012 waren opgenomen in de prestatieafspraken. De directeur-bestuurder heeft gedurende het jaar in de 
RvC-vergaderingen steeds verantwoording afgelegd (onder meer middels de kwartaalrapportages) over de 
mate waarin de prestatieafspraken gerealiseerd zijn.  
 
Het actualiseren van ons beleidsplan in 2012 (voor de evaluatie van de vorige beleidsperiode klikt u hier) 
heeft de kans geboden om weer een volgende stap te maken in de verbetering van de beleidscyclus. Dit 
betekent dat de begroting 2013 direct aansluit op de doelstellingen uit het beleidsplan, dat in het jaarverslag 
de resultaten staan op de geformuleerde doelstellingen en dat de prestatieafspraken met de RvC en de 
stuur- en verantwoordingsinformatie aansluiten op de geformuleerde doelstellingen. Ook deel-beleidsplannen 
zoals het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (dat in 2013 geactualiseerd wordt) zal direct 
aangesloten zijn op de doelstellingen uit het beleidsplan.  
In het jaarverslag 2012 staat een nulmeting voor het nieuwe beleidsplan. In 2013 wordt verder gewerkt aan 
het rondmaken van de beleidscyclus. De begroting 2013 is voor het eerst op dit beleidsplan gebaseerd. Het 
jaar 2012 is derhalve een overgangsjaar. 
 
OFW heeft de ambitie om het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag te digitaliseren, waarbij de stukken 
digitaal op elkaar aansluiten. Aangezien hier landelijk nog weinig ervaring mee is, zal waarschijnlijk sprake 
zijn van een groeiproces. 
Gezien het verder rondmaken van de beleidscyclus is het de vraag of in de toekomst nog aparte 
prestatieafspraken opgesteld moeten worden, aangezien er een grote overlap is met de acties zoals die 
genoemd worden in de begroting. 

http://www.transparantofw.nl/jaarverslag-2011/F_1081/Onzevisie1.Beleidspla1/aDU1202_Evaluatie-Beleidsplan-Samen-voor-kansrijk.aspx
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11.7 Toezicht op verbindingen 
De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen en deelnemingen die de stichting OFW heeft. 
Via de kwartaalrapportages en de RvC-vergaderingen is de RvC in 2012 over deze verbindingen 
geïnformeerd, dan wel heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden. Middels het jaarverslag en de 
geconsolideerde jaarrekening is hierover verantwoording afgelegd door de directeur-bestuurder aan de RvC. 
 

 OFW Projectontwikkeling BV heeft een 50 procent-deelname in ‘De Boeg VOF’ (voor het andere deel 
wordt deelgenomen door aannemer Mateboer Bouw BV).  
In 2009 is appartementencomplex Tij in Dronten door de ‘De Boeg VOF’ gerealiseerd. Van de 30 
appartementen zijn er 26 verkocht. De vier overige appartementen werden vanuit de VOF verhuurd. 
In september 2012 zijn deze vier appartementen overgedragen aan stichting Oost Flevoland 
Woondiensten (OFW). Doelstelling is om de appartementen op termijn te verkopen. 
Eind 2010 is vanuit de VOF gestart met de bouw van appartementencomplex Bries (24 
koopappartementen) in de wijk De Boeg in Dronten. In 2011 heeft de RvC het bestuursbesluit 
goedgekeurd om de appartementen zowel te koop als te huur (vrije sector) aan te bieden.  
De oplevering van de Bries heeft in het derde kwartaal van 2012 plaatsgevonden. Dit was de laatste 
bouwactiviteit van de ‘De Boeg VOF’. In september 2012 zijn 23 appartementen van de Bries vanuit 
de Boeg VOF overgedragen aan stichting OFW. De afwikkeling van ‘De Boeg VOF’ is nagenoeg 
afgerond. De VOF is op 31 december 2012 uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 De stichting Leefbaarheidsfonds OFW (door stichting OFW in 2009 opgericht) heeft ook in 2012 weer 
een aantal leefbaarheidsinitiatieven ondersteund. 

11.8 Naleving wet- en regelgeving 
In de oordeelsbrief van het Ministerie werd aangegeven dat OFW een perceel grond meer dan tien jaar in 
bezit heeft zonder dat dit een (woning)bouwbestemming heeft. Dit is niet toegestaan. Begin 2013 heeft de 
RvC de verkoop van het perceel grond goedgekeurd.  

11.9 Governancecode 
Per 1 juli 2011 is de geactualiseerde Governancecode van kracht (de normen / principes uit de 
Governancecode waar OFW niet aan voldoet of van afwijkt leest u op de website van OFW, hier is in 2012 
ten opzichte van 2011 niets gewijzigd).  
 
In de vernieuwde code is ten opzichte van de vorige een aantal wijzigingen aangebracht. In 2011 is al een 
deel van de wijzigingen geïmplementeerd en in 2012 is een Toetsingskader voor Investeringen opgesteld en 
goedgekeurd door de RvC. 
De statuten van OFW moeten, conform de Governancecode, nog aangepast worden aan de maximale 
zittingstermijn van RvC-leden (twee periodes van vier jaar). Dit is al wel in het Reglement van de RvC 
aangepast. OFW wacht met het aanpassen van de statuten tot de herziene Woningwet van kracht is. Hieruit 
vloeien mogelijk nog andere wijzigingen voort. In 2012 heeft één RvC-lid afscheid genomen die langer dan 
acht jaar zitting had in de RvC. Nu voldoet de voltallige RvC aan het criterium van de zittingstermijn van 
maximaal twee periodes van vier jaar. 
 
Op de bezoldiging van de directeur-bestuurder is conform de governancecode,  de sectorbrede 
beloningscode bestuurders woningcorporaties uit 2011 van toepassing. Aan de hand van onafhankelijke 
onderzoek en deze code is een inschaling bepaald. Zie verder onder ‘Werkgeversrol RvC’. 

11.10 Risicomanagement 
 Op 21 november 2011 heeft de RvC het door directeur-bestuurder vastgestelde Treasury jaarplan 

2012 (waarvan de basis in het Treasurystatuut van OFW ligt) en te nemen treasurymaatregelen 
besproken en goedgekeurd. Op 21 november 2012 is het Treasury jaarplan en te nemen 
maatregelen voor 2013 goedgekeurd. 

 In 2012 is, zoals de governancecode voorschrijft, een Toetsingskader voor Investeringen door de 
directeur-bestuurder opgesteld en door de RvC goedgekeurd. Het is een handelingskader voor de 
directeur-bestuurder en een toetsingskader voor de RvC. 

 Op verzoek van de RvC heeft OFW in 2012 (de naleving van) haar Inkoop- en aanbestedingsstatuut 
laten toetsen. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van KPMG is het Inkoop- en 
aanbestedingsstatuut aangepast. De belangrijkste wijziging betreft de toevoeging van een hoofdstuk 
over risicoanalyse bij inkoop en aanbesteding.  

 Tijdens het informatieve gedeelte van de RvC-vergadering van november is nader ingezoomd op (de 
ontwikkelingen op en het onderzoek naar) de woningmarkt en welke risico’s zich voordoen. Ook is 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/126
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ingegaan op de financiële positie van OFW in relatie tot de kabinetsplannen en criteria van het CFV 
en WSW. Het MT en de OR waren hier ook bij aanwezig.  

 Tijdens het informatieve gedeelte van de RvC-vergadering van april is een presentatie gegeven over 
de ontwikkelvisie en het nieuwe beleidsplan. Ook is een aantal kasstroomscenario’s toegelicht. De 
kasstroomscenario’s gaven meerjarig inzicht in de uitgaven en inkomsten van OFW. Er werd ook 
ingegaan op het effect op de kasstromen van minder verkochte woningen. Het MT, de OR en de 
accountant waren hier ook bij aanwezig. 

 In december 2012 heeft een aantal commissarissen een training gevolgd over risicomanagement. 
 

11.11 Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden 
OFW heeft in 2012 een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd over het thema ‘samenwerking’. De 
stakeholdersbijeenkomsten in 2007, 2008 en 2009 gingen over het beleid van OFW in het algemeen. Uit de 
evaluatie bleek dat stakeholders behoefte hadden aan verdieping. Voor de bijeenkomsten in 2010 en 2011 is 
nadrukkelijk gekozen om er een aantal thema’s uit te lichten. In 2010 was dit ‘duurzaamheid’ en in 2011 
‘leefbaarheid’. De verdieping op thema’s is gebruikt bij de actualisatie van het beleidsplan in 2012.  
Bij de stakeholdersbijeenkomst zijn naast het bestuur, het MT, de OR en medewerkers van OFW ook RvC-
leden aanwezig geweest en zij hebben actief deelgenomen aan de tafelsessies met de stakeholders. Van de 
bijeenkomst is een verslag gemaakt.  
 
Naast het organiseren van stakeholdersbijeenkomsten laat OFW zich vierjaarlijks visiteren. In 2013 vindt dit 
voor de derde keer plaats. 

11.12 Externe waardering 
De RvC heeft in 2012 kennisgenomen van de externe waardering voor OFW.  

 Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, was op 3 september te gast in de 
Kampanje in Dronten. Hier verrichte zij ondersteund door gedeputeerde Bliek, voorzitter HBV 
Corjanus en directeur-bestuurder Sweringa OFW de officiële handeling als markering van de 1500e 
duurzaam gemoderniseerde woning van OFW. Minister Spies was blij met een corporatie als OFW, 
die, aldus de Minister, geen eendagsvlieg is op het gebied van duurzaam verbouwen. 

 OFW is beste Klimaatstraatfeest-corporatie van 2012. Door de enorme inzet van de bewoners van 
de Fruithof scoorde OFW het beste van alle corporaties.  

 De Federatie Zakenvrouwen heeft op 1 december een award uitgereikt aan directeur-bestuurder 
Truus Sweringa in de categorie 'Publieke Topvrouw'. De jury koos voor haar, omdat ze haar een 
vrouw vinden die vasthoudt aan haar eigen visie en in staat is om binnen de eigen organisatie en ten 
aanzien van alle stakeholders in haar werkgebied altijd de eigen gekozen doelstellingen voor ogen te 
houden. In een traditionele mannenwereld toont ze lef en slagkracht. Ze weet precies waar ze het 
over heeft en voor kritische vragen is ze niet bang. 

 Truus Sweringa was samen met nog twee vrouwen genomineerd voor de titel Flevolandse 
Zakenvrouw van het jaar in de categorie managers. De winnaressen werden op 26 juni 
bekendgemaakt. Marlou Boot van Brandweer Flevoland won uiteindelijk in deze categorie. 

 OFW is er in 2012 wederom in geslaagd om het kwaliteitslabel KWH te halen.  

11.13 Huurders Belangen Vereniging 
De RvC-leden die op voordracht van de HBV in de RvC zitting hebben, hebben zo’n één à twee keer per jaar 
contact met de HBV (bijvoorbeeld door het bijwonen van een vergadering van de HBV). De RvC heeft met 
belangstelling kennis genomen van het jaarverslag over 2011 van de Huurders Belangen Vereniging (HBV).  

11.14 Ondernemingsraad 
Op 24 mei 2012 heeft een delegatie van de RvC een ontmoeting met de OR gehad. RvC en OR hebben 
afgesproken om elkaar jaarlijks (en indien gewenst dan wel noodzakelijk twee keer per jaar) te ontmoeten in 
een informele setting. Vanuit de RvC zal de delegatie steeds wisselen.  

11.15 Geschillenadviescommissie 
In 2012 zijn drie geschillen aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd waarover de commissie een 
advies heeft uitgebracht aan het bestuur. Dit advies is overgenomen door het bestuur. In de 
kwartaalrapportages is de RvC op de hoogte gebracht over het aantal en de aard van de geschillen.  

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_4821_Verslag_Stakeholdersdag_12.pdf
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11.16 Samenstelling RvC en onafhankelijkheid leden 
De RvC van OFW bestond op 31 december 2012 uit vijf personen (3 mannen en 2 vrouwen), allen 
onafhankelijk in de zin van de Governancecode voor woningcorporaties. In de bijlage bij dit verslag zijn de 
personalia van de RvC en directeur-bestuurder gevoegd. 
 
Per 1 juli 2012 was er een vacature ontstaan in de RvC, wegens het aftreden van de heer ir. P.H. Schouten 
(niet meer herbenoembaar wegens het einde van zijn zittingstermijn). In 2011 is de openbare werving van 
een nieuw RvC-lid opgestart. Er is daarbij gebruikgemaakt van de diensten van een werving- en 
selectiebureau. Per 1 juli 2012 is mevrouw M.J.A Visser voor een periode van vier jaar benoemd als RvC-lid.  
Vanaf het moment van haar benoeming voldoet de RvC niet meer aan het in haar eigen kwaliteitsprofiel 
gestelde dat minimaal drie van de vijf RvC-leden woonachtig zijn in de gemeente Dronten. Mevrouw Visser 
woont in Amsterdam, mevrouw Bouwmeester in Almere en de heer Van Boven in Emmeloord. Bij de werving 
en selectie is wel nadrukkelijk gezocht naar een kandidaat die aan het volledige kwaliteitsprofiel voldeed, 
waaronder het woonachtig zijn in de gemeente Dronten. Met de benoeming van mevrouw Visser meent de 
RvC voor het overige een goed RvC-lid te hebben gevonden. Twee leden van de RvC (de heer Van Kuik en 
de heer Siliakus) zijn wel woonachtig in de gemeente Dronten en kunnen de signalen uit de Drontense 
gemeenschap goed opvangen. Het kwaliteitsprofiel is hierop aangepast.  
De heer Van Kuik en de heer Siliakus treden per 1 januari 2014 af. Bij de werving en selectie van de nieuwe 
RvC-leden wordt als specifieke ‘eis’ gesteld dat het woonachtig zijn in Dronten de voorkeur geniet.  
 

Kwaliteitsprofiel 

De RvC heeft in 2012 aan het standaardkwaliteitsprofiel een aanvullend profiel voor de functie van 
voorzitter toegevoegd. Naar aanleiding van de zelfevaluatie van de RvC is ook de functie van vicevoorzitter 
opgenomen in het kwaliteitsprofiel. Het betreft een functie die ieder jaar rouleert tussen de RvC-leden die 
geen voorzitter zijn. In de jaarlijkse zelfevaluatie wordt besloten wie de opvolgende vicevoorzitter wordt. 
Daarnaast zijn de algemene eisen die voor ieder lid gelden en de specifieke deskundigheden in het profiel 
geherformuleerd. 
 

11.17 Integriteit 
De statuten, Governancecode en het reglement van de RvC bevat bepalingen betreffende het vermijden van 
(de schijn van) belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en RvC-leden/directeur-bestuurder. 
Er hebben in 2012 geen transacties plaatsgevonden en de RvC-leden en directeur-bestuurder hadden geen 
nevenfuncties waarbij er sprake was van (een schijn van) belangenverstrengeling tussen OFW en de 
directeur-bestuurder of de RvC. 

11.18 Tweegesprekken en zelfevaluatie RvC 
De individuele leden van de RvC zijn, zoals ieder jaar gebruikelijk is, in 2012 beoordeeld op hun 
functioneren. Het betrof zowel een toekomstgericht als een terugblikkend tweegesprek waarbij de voorzitter 
en het lid elkaar wederzijds beoordelen.  
Daarnaast had de RvC op 14 september 2012 een RvC-breed evaluatiegesprek met betrekking tot het eigen 
functioneren van de RvC. Er is stilgestaan bij de gevoerde werkwijze, de onderlinge verhoudingen, de 
verdere professionalisering en wijze van deskundigheidsbevordering binnen de RvC. Zowel de 
tweegesprekken als de zelfevaluatie hebben plaatsgevonden met als uitgangspunt de aanbevelingen van de 
VTW en de Governancecode voor woningcorporaties. Daarnaast is er een eerste doorkijk gemaakt naar 
2013, waarin de RvC-leden de heren Siliakus (voorzitter) en Van Kuik deze RvC 31 december 2013 zullen 
gaan verlaten. De RvC heeft afgesproken dat, nadat de twee nieuwe RvC-leden per 1 januari 2014 benoemd 
zijn, uit hun midden een nieuwe voorzitter gekozen wordt. 

11.19 Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening 
In 2012 heeft de RvC de volgende activiteiten ondernomen om haar deskundigheid verder te bevorderen: 

 De RvC heeft op basis van de stukken van OFW (zoals de begroting en meerjarenprognose) een 
training ‘Financieel beleid voor Toezichthouders’ gevolgd. 

 Twee RvC-leden en de directeur-bestuurder hebben deelgenomen aan een regionale 
themabijeenkomst van Aedes en de VTW over het samenspel tussen de RvC en de directeur-
bestuurder. 

 Eén RvC-lid heeft deelgenomen aan een actualiteitenbijeenkomst van Ernst & Young over 
toezichthouden op woningcorporaties. 

 Vier RvC-leden hebben deelgenomen aan de Aedes-training Risicomanagement voor 
Commissarissen. 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_1599_Kwaliteitsprofiel_RvC.pdf
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 In 2012 is een afvaardiging van de RvC aanwezig geweest bij VTW-bijeenkomsten.  

 De jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC. 
 

De leden van de RvC hebben (naast reguliere (vergader)stukken) in 2012 kennisgenomen van de 
belangrijkste (digitale) publicaties van Aedes, de VTW, de Woonbond, de door OFW samengestelde 
knipselkrant, de e-nieuwsbrief van OFW en het bewonersblad van OFW ‘Vizier’. 

11.20 Accountant 
KPMG Accountants NV is na een accountantsselectie in 2010 door de RVC benoemd tot nieuwe accountant 
vanaf verslagjaar 2011. De benoeming geldt voor vier jaar. De verrichte werkzaamheden zijn voor het eerst 
geëvalueerd in 2012. De RvC beoordeelt deze werkzaamheden positief. 
 
De accountant heeft in de RvC-vergadering van april 2012 (waarin het jaarverslag is besproken) aangegeven 
dat de kwaliteit van de interne organisatie als voldoende tot goed kan worden bestempeld. 
 
Op verzoek van de RvC heeft OFW (de naleving van) haar Inkoop- en aanbestedingsstatuut laten toetsen 
door KPMG en CBB.  
 
In 2012 geeft Ernst & Young advies over de aangifte van de vennootschapsbelasting voor 2010. 

11.21 Werkgeversrol RvC 
De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben, zoals ieder jaar, in november 2012 een beoordelings-
/evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder gevoerd.  
Ook zijn er in 2012 gesprekken gevoerd met directeur-bestuurder inzake de rechtspositie. Aanleiding 
hiervoor waren de normeringen vanuit de landelijke governance en het resultaat van een onafhankelijk 
onderzoek naar de rechtspositie van de directeur-bestuurder. Als resultaat hiervan zijn in november 2012 bij 
het jaarlijkse evaluatiegesprek de eerste afspraken vastgelegd. 
 
In de geldende arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder is opgenomen dat de bestuurdersbeloning 
geïndexeerd wordt met de CAO loonsverhogingen. De directeur-bestuurder ziet hier, op voorstel van de RvC 
in het evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder, met ingang van 1 januari 2013 vanaf. 
In de jaarrekening worden de hoogte en structuur van de bestuurdersbeloning weergegeven. 
 
Wet normering topinkomens 
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft eind 2012 normen (een staffel) vastgesteld voor de bezoldiging 
van bestuurders (en commissarissen) van woningcorporaties. Afhankelijk van de grootte (aantal woningen) 
van de corporatie geldt een maximum bezoldiging. De normen zijn een aanvulling op de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) die de Eerste Kamer op 6 november 2012 heeft aangenomen.  
 
De RvC ondersteunt de doelstelling achter de WNT (de sectorbrede beloningscode bestuurders 
woningcorporaties past daarbinnen), maar wijst de juridische uitwerking af.   

11.22 Commissarissenhonorering 
Het totaalbedrag van de commissarissenhonorering bedroeg in 2012 totaal 43.481,40 euro (inclusief 283,50 
euro onkostenvergoeding). In de jaarrekening is de commissarissenhonorering gespecificeerd weergegeven.  
De RvC heeft in 2012 de gewijzigde honoreringscode en de BTW-plicht (per 1 januari 2013) voor 
commissarissen besproken. De honorering is aangepast aan de hand van de gewijzigde honoreringscode en 
de BTW-plicht wordt uitgevoerd.  
De Wet Normering Topinkomens (WNT) die de Eerste Kamer op 6 november 2012 heeft aangenomen is ook 
van toepassing op de honorering van commissarissen. De RvC wacht de bodemprocedure die de VTW voert 
af. 

11.23 Werkorganisatie 
Het jaar 2012 was voor iedere medewerker van OFW een bewogen jaar. Ondanks de economische crisis, 
die ook OFW raakte en zal blijven raken, is er hard gewerkt om onze huurders tevreden te houden en ons 
woningbezit in goede staat te houden. OFW is in 2012 voor iedere inwoner van Dronten weer duidelijk 
zichtbaar geweest in Dronten. 
Namens de voltallige RvC wil ik iedere medewerker van OFW daarvoor graag bedanken. 
Dezelfde crisis zal OFW en haar medewerkers in 2013 ook weer blijven raken, wat tot inhoudelijke ingrepen 
in de werkorganisatie kan leiden.  
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De RvC ziet er op toe dat het proces zorgvuldig verloopt en dat het op basis van strikte noodzakelijkheid 
gebeurt waarbij de organisatie zich als een goed werkgever zal opstellen. 

11.24 Goedkeuring jaarverslag en decharge 
De jaarrekening is in opdracht van de RvC door KPMG gecontroleerd. De RvC heeft zich over de uitkomst 
van het onderzoek door KPMG laten informeren en is tot de conclusie gekomen dat de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de activiteiten en de financiële positie van OFW. 
 
Als voorzitter van de RvC van OFW besluit ik daarom met het volgende. De RvC keurt de door de directeur-
bestuurder vastgestelde jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag over 2012 goed. De 
RvC besluit de directeur-bestuurder decharge te verlenen voor het over het verslagjaar 2012 gevoerde 
beleid. 
 
Dronten, april 2013 
M. Siliakus MBA,       
Voorzitter Raad van Commissarissen,       
Oost Flevoland Woondiensten 
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12 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 

Kengetallen (geconsolideerd) 
 
Boekjaar 2012 2011 2010 
Aantal verhuureenheden:    
Woningen in exploitatie per 1 januari 4.338 4.362 4.321 
- Verkoop 13 16 35 
- Sloop 0 13 0 
- Aankoop 32 2 2 
- Oplevering nieuwbouw 53 3 74 
Woningen in exploitatie per 31 december 4.410 4.338 4.362 
    
- Verzorgingshuis  76 76 76 
- CAH-studenteneenheden 280 280 280 
Overige woongebouwen 356 356 356 
Bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed 21 20 17 
Garages 170 172 173 
Overige verhuureenheden 191 192 190 
Totaal verhuureenheden 4.957 4.886 4.908 
    
Woningen in aanbouw (ultimo boekjaar) 22 48 0 
    
Algemeen % % % 

    
1. Huurderving uitgedrukt in een percentage 
van de huren en vergoedingen    
- woningen 
- woningen en bedrijfsruimten       

 
 

0,69 
1,03 

 
 

0,73 
1,07 

 
 

0,64 
0,94 

    
2. Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar 
uitgedrukt in een percentage van de huren  

 
85,09 

 
68,88 

 
68,10 

    
 € € € 
3. Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar per 
verhuureenheid 

 
4.796 

 
3.850 

 
3.697 

    
 % % % 

4.   Solvabiliteit   7,6 6,8 6,7 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2012 
in duizenden euro’s, na resultaatbestemming 
Activa  2012 2011 
Vaste Activa      
      
Materiële vaste activa      
Sociaal vastgoed in exploitatie 1.1 262.047  241.758  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie 

1.2 17.609  14.325  

Onroerende en roerende zaken 
ten dienste van de exploitatie 

1.3 3.126  3.375  

  
 

 
 

 

   282.782  259.458 
Vastgoedbeleggingen      
Commercieel vastgoed in 
exploitatie 

2.1 11.928  7.782  

Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

2.2 2.699  3.085  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen expl. 

2.3 0  628  

  
 

 
 

 

   14.627  11.495 
Financiële vaste activa      
Latente belastingvorderingen 3.1  633         674 
   

 
 

 

Totaal vaste activa   298.042  271.627 
      
Vlottende Activa      
Voorraden 
Vastgoed bestemd voor verkoop 

4.1 139  0  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

4.2 309  1.843  

Overige voorraden 4.3 615  784  
  

 
 

 
 

   1.063  2.627 
Onderhanden projecten 5  52  0 
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren 6.1 534  472  
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

6.2 149  147  

Overige vorderingen 6.3 432  556  
Overlopende activa 6.4 104  144  
  

 
 

 
 

   1.219  1.319 
      
Liquide middelen 7  5.103  1.290 
      
Totaal vlottende activa   7.437  5.236 
      
Totaal activa   305.479  276.863 
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Passiva  2012 2011 
Groepsvermogen 8     

Eigen vermogen   23.069  18.813 

      
Voorzieningen      

Voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen 

9.1 2.380  4.494  

Voorziening latente 
belastingverplichtingen 

9.2 896  879  

  
 

 
 

 

Totaal voorzieningen   3.276  5.373 

      
Langlopende schulden      

Schulden/leningen 
kredietinstellingen 

10.1 249.063  230.621  

Verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

10.2 2.758  3.103  

Overige schulden 10.3 3.164  3.371  

  
 

 
 

 

Totaal langlopende schulden   254.985  237.095 

      
Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen 11.1 9.758  5.204  

Schulden aan leveranciers  5.311  3.232  

Belastingen en premies sociale 
verzekering 

11.2 1.641  741  

Overlopende passiva 11.3 7.439  6.405  

  
 

 
 

 

Totaal kortlopende schulden   24.149  15.582 

   
 

 
 

Totaal passiva   305.479  276.863 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 
in duizenden euro’s 

  2012 2011 
      
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten 14.1 27.937  27.311  
Opbrengsten servicecontracten 14.2 669  670  
Netto verkoopresultaat 
vastgoedportefeuille 

14.3 1.154  1.335  

Geactiveerde productie eigen 
bedrijf 

 541  463  

Overige bedrijfsopbrengsten 14.4 614  486  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfsopbrengsten   30.915  30.265 
   

 
 

 

Bedrijfslasten      
Afschrijvingen op materiële vaste 
activa en vastgoedportefeuille 

15.1 7.552  4.914  

Overige waardeveranderingen van 
materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen 

15.2 -2.209  1.624  

Lonen en salarissen 15.3 2.599  2.837  
Sociale lasten  348  343  
Pensioenlasten 15.4 438  454  
Onderhoudslasten 15.5 3.130  3.882  
Leefbaarheid  67  76  
Lasten servicecontracten  609  713  
Bijzondere waardeverandering van 
vlottende activa 

15.6 245  0  

Overige bedrijfslasten 15.7 3.584  3.926  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfslasten   16.363  18.769 
   

 
 

 

Bedrijfsresultaat (transporteren)   14.552  11.496 
Niet- gerealiseerde 
waardveranderingen 
vastgoedportefeuille  

 
 

16 

  
 

-254 

  
 

-109 
      
Financiële baten en lasten      
Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

17.1 138  553  

Waardeveranderingen 
verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

17.2 212  91  

Rentelasten en soortgelijke kosten 17.3 -10.333  -9.924  
  

 
 

 
 

Totaal financiële baten en lasten   -9.983  -9.280 
   

 
 

 

Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
belastingen 

  4.315  2.107 

      
Belastingen  18  59  235 
   

 
 

 

Groepsresultaat na belasting    4.256  1.872 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012 
in duizenden euro’s 
  2012 2011 
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Bedrijfsresultaat  14.552  11.496 
Aanpassingen voor:     

 Afschrijvingen 7.552  4.914  

 Waardeveranderingen materiële vaste 

activa, vastgoedbeleggingen en vlottende 

activa 

-2.209  1.624  

 Dotatie/vrijval voorzieningen 0  0  

 Mutatie overige schulden -207  -208  

Veranderingen in werkkapitaal:     

 Voorraden 1.564  0  

 Onderhanden projecten -52  -1.342  

 Vorderingen 100  820  

 Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 

4.013  1.671  

 
 

 
 

 

  10.761  7.479 

    
 

 
 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  25.313  18.975 

     

Betaalde interest  -10.333  -9.924  

Ontvangen interest 138  553  

 
 

 
 

 

  -10.195  -9.371 

  
 

 
 

Saldo kasstroom uit operationele 
activiteiten 

 15.118  9.604 

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Investeringen in materiële vaste activa:     

 Sociaal vastgoed in exploitatie -26.962  -1.595  

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie 

-3.772  -18.192  

 Onroerende zaken ten dienste van de 

exploitatie 

-286  -389  

Investeringen in vastgoedbeleggingen:     

 Commercieel vastgoed in exploitatie -4.388  -149  

 Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

132  0  

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie 

628  0  

Desinvesteringen in materiële vaste activa 480  768  
 

 
 

 
 

Saldo kasstroom uit investerings-
activiteiten 

 -34.168  -19.557 

     
Transporteren  -19.050  -9.953 
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Transport  -19.050  -9.953 
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Opname langlopende schulden  25.000  30.200  
Aflossing langlopende schulden  -6.558  -11.204  
Terugbetaling verplichting verkocht 
voorwaarden 

-133  0  

Ontvangsten schulden kredietinstellingen  4.554  -10.759  
 

 
 

 
 

Saldo kasstroom uit financierings-
activiteiten 

 22.863  8.237 

  
 

 
 

Mutatie liquide middelen  3.813  -1.716 
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2012 
 
Algemeen  
 
Toegelaten instelling 
Oost Flevoland Woondiensten (OFW), gevestigd aan de Noord 47 te Dronten, is een stichting met de status 
van toegelaten instelling conform artikel 70 eerste lid van de Woningwet. Het werkgebied van OFW betreft 
conform artikel 4 van de statuten: de gemeente Dronten. 
 
Toegepaste standaarden 
Conform de in het Besluit beheer sociale huursector geformuleerde eisen voor toegelaten instellingen is de 
jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
behoudens enige uitzonderingen van specifieke aard. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is Richtlijn 
645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting opgenomen die nadere interpretatie geeft aan de in Titel 9 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke 
modellen voor de balans en winst-en-verliesrekening opgenomen. Richtlijn 645 geeft uitsluitend regels voor 
sectorspecifieke aangelegenheden. Voor de overige aangelegenheden zijn de algemeen geldende richtlijnen 
van toepassing. 
 
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting zoals van kracht voor boekjaren vanaf 1 januari 2012.  
 
Verslaggevingsperiode  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.  
 
Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar OFW zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
gaat met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 
In de jaarrekening worden naast juridische verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verantwoord, die 
kunnen worden gekwantificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Een feitelijke 
verplichting is gekoppeld aan het besluitvorming- en communicatieproces rondom projectontwikkeling en 
herstructurering.  
 
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 
het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet 
meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde.  
 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten 
worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de 
koper.  
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De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta. Alle financiële informatie in euro’s is 
afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn 
naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en 
vereisen schattingen en veronderstellingen: 

 Sociaal vastgoed in exploitatie:  
Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de 
bedrijfswaarde ten behoeve van de minimum waarderingsregel. De uitgangspunten van de 
bedrijfswaarde zijn gebaseerd op interne beleidsvoornemens. Deze beleidsvoornemens komen 
ondermeer tot uitdrukking in het strategisch beleidsplan en technische meerjaren 
onderhoudsbegroting waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van verhuur of verkoop, 
levensduur en kwaliteits- en huurniveaus. 

 Commercieel vastgoed in exploitatie:  
Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de 
marktwaarde in verhuurde staat ten behoeve van de minimum waarderingsregel. De marktwaarde in 
verhuurde staat is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen, zoals de te hanteren 
disconteringsvoet, kwaliteit huurders en contractverlengingen en, -opzeggingen, markthuren en 
leegwaarde. Deze veronderstellingen zijn mede tot stand gekomen in afstemming met een externe 
deskundige. 

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (onder materiële vaste activa en 
onder vastgoedbeleggingen):  
Bepaling van het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen 
nieuwbouw en transformatie ten behoeve van het bepalen en treffen van een voorziening voor 
onrendabele investeringen en herstructureringen. Voornoemde verplichtingen worden in de 
jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern 
geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen door de toegelaten 
instelling en haar verbonden partijen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw- en moderniseringsprojecten. 
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het goedkeuringsbesluit van de Raad van 
Commissarissen (RvC) in het besluitvormingsproces van OFW. De financiële impact van 
voornoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie. De realisatie kan 
onder meer wijzigen als gevolg van wettelijke procedures, aanpassingen in voorgenomen 
bouwproductie en in prijsniveau van leveranciers en daadwerkelijke verkoopprijzen. 

 Vastgoed bestemd voor de verkoop en Voorraad grond- en ontwikkelposities:  
Bij de bepaling van de verwachte reële waarde van de voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop 
en grond- en ontwikkelposities worden uitgangspunten gedefinieerd. De uitgangspunten betreffen 
ondermeer de verkoopwaarde aan de hand van referentietransacties, de kans op toekomstige 
ontwikkelmogelijkheden en de huidige onderhoudsstaat.  

 Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de bepaling van de belastingpositie (inclusief 
latente belastingpositie):  
Dit betreft met name de uitgangspunten en veronderstellingen met betrekking tot het onderscheid 
tussen onderhoudskosten en investeringen alsmede de voor de waardering van de belastingpositie 
gehanteerde prognose van toekomstige verwachte fiscale resultaten. 

 
Grondslagen voor consolidatie  
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van OFW en haar groepsmaatschappijen en 
andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend danwel waarover de 
centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin OFW een meerderheidsbelang 
heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling 
of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële 
stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken.  
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Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop 
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie 
betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.  
 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, 
evenals de binnen de Groep gemaakte winsten en verliezen. De groepsmaatschappijen zijn integraal 
geconsolideerd. 
 
Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in verbindingen waarbij krachtens een 
regeling tot samenwerking met andere deelnemers er sprake is van gezamenlijk zeggenschap (de 
zogenaamde joint ventures). 
 
Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar punt 21 Financiële 
vaste activa. 
 
Stelselwijzigingen/schattingswijzigingen/herrubriceringen 
 
Stelselwijziging 
Op 31 januari 2011 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de herziene Richtlijn 645 Toegelaten 
Instellingen volkshuisvesting gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Richtlijn versie 
2005 zijn: 

 het opnemen van aangepaste modellen voor de balans en winst- en verliesrekening, 

 het classificeren en kwalificeren van de onroerende zaken in exploitatie, 

 het aanscherpen van het actuele waardebegrip voor het sociaal en commercieel vastgoed hetgeen 
doorwerkt bij impairments en voorzieningen voor onrendabele investeringen, 

 het is niet langer toegestaan om bij de bepaling van de bedrijfswaarde de rentabiliteitswaarde 
correctie op de leningenportefeuille toe te passen, 

 het niet langer verplicht opnemen van een mutatie overzicht bedrijfswaarde in de toelichting, 

 de methode van afschrijvingen, 

 de verwerking van opbrengsten van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (V.o.V.). 

 positieve en negatieve resultaten binnen gecombineerde bouwproducten kunnen niet langer 
gesaldeerd worden. 

 
De Richtlijn is van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012. In 2012 zijn naast de 
overgang naar de herziene RJ645 geen andere stelselwijzigingen doorgevoerd door OFW. 
 
Zoals toegelicht onder het hoofd ‘Kwalificatie sociaal vastgoed’ van deze toelichting zijn de visie, missie en 
het beleid van OFW er primair op gericht om volkshuisvestelijke doelen te realiseren. Het sociaal vastgoed 
wordt dan ook vooral gezien als bedrijfsmiddel om sociale doelen te realiseren. OFW blijft evenals 
voorgaande jaren zowel het sociaal als het commercieel vastgoed waarderen tegen historische kostprijs. 
Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie wordt daarbij gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen dan wel lagere actuele waarde. De actuele 
waarde betreft voor het sociaal vastgoed de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is gelijk aan de contante 
waarde van de toekomstige inkomsten (onder andere huren, eventuele bijdragen en overige opbrengsten) 
verminderd met de contante waarde van de toekomstige uitgaven (onder andere onderhoud, beheerkosten, 
belastingen en verzekeringen) over de restant levensduur van het bezit. De bedrijfswaarde laat de 
verdiencapaciteit van het bezit zien voor de resterende levensduur. De actuele waarde voor het commercieel 
vastgoed betreft de marktwaarde in verhuurde staat. Een en ander is voor sociaal vastgoed nader toegelicht 
bij de grondslagen voor waardering van ‘Materiële Vaste Activa’ en voor commercieel vastgoed bij 
‘Vastgoedbeleggingen’. 
 
De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2011 zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen. Op 
basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 1 januari 2012 herrekend. Het eigen vermogen is 
afgenomen met een bedrag van 966 euro. De afname van het eigen vermogen per 1 januari 2012 als gevolg 
van de stelselwijziging kan als volgt worden gespecificeerd. 
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Eigen vermogen per 1 januari 2012, voor stelselwijziging:  19.779 

   
Materiële vaste activa (model oud):   

 Onroerende en roerende zaken in exploitatie -250.506  

 Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden -3.085  

 Onroerende zaken in ontwikkeling -14.953  

 
 

 

  -268.544 
   
Materiële vaste activa (model nieuw):   

 Sociaal vastgoed in exploitatie 241.758  

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 14.325  

 
 

 

  256.083 
Vastgoedbeleggingen (model nieuw):   

 Commercieel vastgoed in exploitatie 7.782  

 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 3.085  

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 628  

 
 

 

  11.495 
   
  

 

Eigen vermogen per 1 januari 2012, na stelselwijziging  18.813 
  

 

 
Presentatiewijzigingen 
In de herziene Richtlijn 645 zijn aangepaste modellen voor de balans en resultatenrekening voorgeschreven. 
In de balans is een aantal posten toegevoegd, zoals sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie 
(voorheen samengevoegd als onroerende en roerende zaken in exploitatie) en vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie (voorheen onroerende zaken in ontwikkeling). Ook is een nieuwe categorie 
vastgoedbeleggingen toegevoegd bij de activa, waar de hiervoor genoemde posten onderdeel van zijn. Ook 
is voor de resultatenrekening naast een uitgebreider categoraal model een functioneel model als optie 
voorgeschreven. OFW kiest voor het categorale model. 
 
Schattingswijzigingen 
De methode van afschrijven is met de nieuwe RJ 645 gewijzigd van annuïtair naar lineair, rekening houdend 
met de onderscheiden componenten. De nieuwe methode van afschrijven is meer gedetailleerd beschreven 
bij de grondslagen voor waarderen van de Materiële Vaste Activa en voor waarderen van de 
Vastgoedbeleggingen. Deze wijziging wordt gezien als een nadere verfijning binnen het bestaande stelsel en 
wordt om die reden behandeld als een schattingswijziging en wordt derhalve prospectief (zonder aanpassen 
verleden en vergelijkende cijfers) verwerkt. Ook is de afschrijvingstermijn van complexen aangepast op basis 
van de ingeschatte levensduur. Voor woningen waarvoor geen sloopplannen bestaan, wordt uitgegaan van 
een minimale levensduur van vijftien jaar. 
Bij toepassing van de oude methode van afschrijven had de afschrijving over het boekjaar 2012 2.194 euro 
lager geweest.  
 
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde van sociaal vastgoed is rekening gehouden met een restwaarde die 
gebaseerd is op de huidige grondprijzen voor sociale huurwoningen, onder aftrek van sloopkosten en 
uitplaatsingskosten. In  voorgaande jaren was de restwaarde gebaseerd op de verkrijgingsprijs van de grond.  
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te bepalen posten. 
Financiële instrumenten omvatten ook in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 
Deze worden door de onderneming gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de 
economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant 
zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de 



 

109 

 

definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële 
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. 
 
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd 
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken 
eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 
 
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten 
op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. 
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden. 
 
Afgeleide financiële instrumenten  
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting 
onder het kostprijs hedge model wordt toegepast.  
 
Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. 
Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van toekomstige 
transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra 
de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst-en-verliesrekening, wordt de met het 
afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie 
leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief past de onderneming de kostprijs van dit actief 
aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de winst-en-verliesrekening zijn verwerkt. 
 
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De 
cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening 
was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties 
plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of 
het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet 
langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, maar het financiële instrument niet wordt 
verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. Dan dient het financiële instrument tegen kostprijs of 
lagere marktwaarde te worden verwerkt. 
De onderneming documenteert de hedgerelaties in een generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de 
effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er geen sprake is van overhedges. Een verlies als 
gevolg van een overhedge wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 
 
Voorwaarden aan hedge accounting 
De onderneming documenteert de hedgerelaties en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door 
vast te stellen dat er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van 
overhedges. De effectiviteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritische kenmerken van het 
afdekkingsinstrument met de afgedekte positie. Indien sprake is van een overhedge wordt de hiermee 
samenhangende waarde op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt. 
 
In contracten besloten afgeleide instrumenten  
Besloten afgeleide instrumenten in contracten worden door de onderneming niet afgescheiden van het 
basiscontract en niet apart verantwoord, maar toegelicht onder het betreffende balanshoofd. 
 
Classificatie vastgoed naar typologie 
Sociaal vastgoed omvat de woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed.  
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Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsonroerend 
goed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De huurtoeslaggrens is 
een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de Minister van BZK wordt vastgesteld. 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de 
bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 
aangaande de staatsteun voor toegelaten instellingen. 
De classificatie heeft plaatsgevonden naar de stand per 31 december van het verslagjaar. 
 
Kwalificatie sociaal vastgoed 
Het beleid van OFW is gericht op het duurzaam instandhouden van sociale huurwoningen voor de primaire 
doelgroep van beleid. De totale portefeuille sociaal vastgoed is op basis van bovenstaand beleid 
gekwalificeerd als bedrijfsmiddel. 
 
Materiële vaste activa 
Sociaal vastgoed in exploitatie 

Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen danwel lagere actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de 
bedrijfswaarde.  
 
Kasstroomgenerende eenheid 
Het interne beleid en de bedrijfsvoering van OFW is gericht op sturing van de waarde van de onroerende en 
roerende zaken in exploitatie op basis van de onderhoudstechnische indeling. De complexindeling (zijnde de 
kasstroomgenerende eenheid) sluit hierbij aan. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen worden berekend volgens lineaire methode op basis van de economische levensduur. De 
volgende economische levensduren worden gehanteerd:  
 

Component:    Economische levensduur: 

 Casco, installaties, inventaris:   40-50 jaar 

 WKO-installaties:    25 jaar 

 Garages:     40-50 jaar 

Op grond wordt niet afgeschreven. 

 
 
Uitgaven na eerste verwerking  
De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van 
de kasstroomgenerende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten. Bij uitgaven na eerste 
verwerking dient de beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder waardeveminderingsverlies te 
zijn gebaseerd op de kasstroomgenerende eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking op 
hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten lasten van de winst-en-verliesrekening verantwoord als 
‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’. 
 
Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien zij 
de gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van 
de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Bedrijfswaarde 
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige 
exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de 
kasstroomgenererende eenheden inclusief de netto kasstroom bij afstoten van de activa aan het einde van 
de gebruiksduur. Onder punt 1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie zijn de gehanteerde veronderstellingen en 
uitgangspunten nader toegelicht. 
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Terugneming bijzondere waardeverminderingen  
Indien er indicaties bestaan en wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere 
waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van het actief 
teruggenomen echter niet hoger dan de boekwaarde zou zijn indien geen bijzondere waardeverminderingen 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreffen ingrijpende investeringen in bestaande 
complexen en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Waardering vindt plaats tegen bestede kosten en 
toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder 
aftrek van de per project geschatte noodzakelijk geachte voorziening voor niet-gedekte kosten en risico’s op 
basis van de bedrijfswaarde. De beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder 
waardeveminderingsverlies dient te zijn gebaseerd op de kasstroomgenerende eenheid waartoe de nieuwe 
op te nemen onroerende zaken gaan behoren. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten lasten van de 
winst-en-verliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en 
vastgoedportefeuille’. 
 
Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend aan kwalificerende activa. De geactiveerde rente wordt 
berekend tegen het éénjaars-Euribortarief plus een procent. De noodzakelijk geachte voorziening wordt 
bepaald op het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw, 
woningverbetering en herstructurering. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op 
het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen door OFW zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw-, woningverbetering of 
herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het goedkeuringsbesluit van de Raad 
van Commissarissen (RvC) in het besluitvormingsproces van OFW. 
 
Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project 
per saldo opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen aan de 
creditzijde van de balans. 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als 
een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven.  
 
De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd:  
 

 Bedrijfsruimten   :  20 jaar 

 Meubilair   :  10 jaar 

 Plantenbakken, hydrocultuur :  3 jaar 

 Apparatuur en machines :  5-10 jaar 

 Automatisering   :  3-7 jaar 

 Bedrijfsauto’s   :  5 jaar 

 Aanhangwagens  :  10 jaar 
 
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien ze de gebruiksduur van het object verlengen. Indien 
er geen sprake is van verlenging van de gebruiksduur worden de onderhoudsuitgaven (ineens) ten laste van 
de winst- en verliesrekening gebracht. 
 
Vastgoedbeleggingen 
 
Commercieel vastgoed in exploitatie 
Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen danwel lagere actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de 
marktwaarde in verhuurde staat, welke is toegelicht in hoofdstuk 2.1 in de toelichting van de balans.  
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Kasstroomgenerende eenheid 

Het interne beleid en de bedrijfsvoering van OFW is gericht op sturing van de waarde van de onroerende en 
roerende zaken in exploitatie op basis van de onderhoudstechnische indeling. De complexindeling (zijnde de 
kasstroomgenerende eenheid) sluit hierbij aan. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen worden berekend volgens lineaire methode op basis van de economische levensduur. De 
volgende economische levensduren worden gehanteerd: 
  

 Component   : Economische levensduur 

 Casco, installaties, inventaris : 40-50 jaar 

 WKO-installaties  : 25 jaar 

 Garages   :  40-50 jaar 
 
Op grond wordt niet afgeschreven. 
 
Uitgaven na eerste verwerking  

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van 
de kasstroomgenerende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten. Bij uitgaven na eerste 
verwerking dient de beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder waardeveminderingsverlies te 
zijn gebaseerd op de kasstroomgenerende eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking op 
hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten lasten van de winst-en-verliesrekening verantwoord als 
‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’. 
 
Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien ze 
de gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van 
de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Marktwaarde in verhuurde staat 
De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de 
relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop OFW actief is. De aannames aangaande de 
geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van OFW die rusten op het 
vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd 
op gegevens van de markt waarop  OFW actief is. Onder punt 2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie zijn 
de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten nader toegelicht. 
 
Terugneming bijzondere waardeverminderingen  
Indien er indicaties bestaan en wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere 
waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van het actief 
teruggenomen echter niet hoger dan de boekwaarde zou zijn indien geen bijzondere waardeverminderingen 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  
De onroerende zaken die in het kader van een regeling verkoop onder voorwaarden zijn overgedragen aan 
een derde en waarvoor OFW een terugkooprecht of -plicht kent worden gewaardeerd tegen actuele waarde 
zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste verwerking). De actuele waarde na eerste 
verwerking is de marktwaarde op basis van de regeling verkoop onder voorwaarden. 
 
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtwaarde wordt aan de creditzijde van de balans onder de 
langlopende schulden een terugkoopverplichting opgenomen. Deze schuld is een inschatting, gebaseerd op 
de reële waardeontwikkeling van het achterliggende actief. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd in overeenstemming met de contractvoorwaarden. 
 
De waardemutaties in onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks in de winst-en-
verliesrekening in de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille” verantwoord. De 
waardemutaties inzake de terugkoopverplichting worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening in de 
post “Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” 
verantwoord. 
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreffen ingrijpende investeringen in bestaande 
complexen en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Waardering vindt plaats tegen bestede kosten en 
toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder 
aftrek van de per project geschatte noodzakelijk geachte voorziening voor niet-gedekte kosten en risico’s op 
basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De beoordeling of en in hoeverre sprake van een bijzonder 
waardeveminderingsverlies dient te zijn gebaseerd op de kasstroomgenerende eenheid waartoe de nieuwe 
op te nemen onroerende zaken gaan behoren. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten lasten van de 
winst-en-verliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en 
vastgoedportefeuille’. 
 
Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend aan kwalificerende activa. De geactiveerde rente wordt 
berekend tegen het één-jaars-Euribortarief plus een procent. De noodzakelijk geachte voorziening wordt 
bepaald op het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw, 
woningverbetering en herstructurering. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op 
het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen door OFW zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw-, woningverbetering of 
herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het goedkeuringsbesluit van de Raad 
van Commissarissen (RvC) in het besluitvormingsproces van OFW. 
 
Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project 
per saldo opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen aan de 
creditzijde van de balans. 
 
Voorraden 
 
Vastgoed bestemd voor de verkoop 
De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen die ultimo 
boekjaar nog niet zijn verkocht en woningen vanuit het bestaande bezit (‘sociaal vastgoed in exploitatie’) ter 
verkoop worden aangeboden en daardoor niet meer voor verhuur beschikbaar zijn.  De voorraad 
opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt gewaardeerd tegen de bestede kosten en toegerekende kosten van 
het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering, inclusief geactiveerde rente, dan 
wel lager verwachte opbrengstwaarde. De voorraad woningen vanuit het bestaande bezit ter verkoop wordt 
gewaardeerd tegen de boekwaarde op het moment van uit verhuur nemen van de woningen dan wel lager 
verwachte opbrengstwaarde. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 
Op moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen, vindt 
overheveling plaats van voorraad grond- en ontwikkelposities naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de 
verkoop. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop betreffen investeringen in bouwterreinen en 
bouwwerken voor eigen rekening en risico bestemd voor de verkoop. De investeringen worden bij de start als 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop geclassificeerd. Wanneer eenheden verkocht zijn, wordt 
dat deel van de investering als onderhanden projecten geclassificeerd.  
 
In de waardering van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop worden de kosten die direct 
betrekking hebben op het project (zoals personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project, 
kosten van grond en terreinen), de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en 
toewijsbaar zijn aan het project (onder meer verzekeringskosten, kosten van ontwerp en technische 
assistentie en rente op schulden over het tijdvak dat aan het project kan worden toegerekend) en andere 
kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, begrepen. Verwachte verliezen 
op vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening als 
last verwerkt. 
 
Voorraad materialen 
De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengst waarde.  
 
Voorraad grond- en ontwikkelposities  
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De voorraad grond- en ontwikkelposities wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde en bijkomende kosten. 
Op moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt 
overheveling plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie/vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor de verkoop/onderhanden projecten. Als de grond- en ontwikkelposities een zodanige 
waardevermindering ondergaan dat de opbrengst waarde lager is dan de geactiveerde kosten, dan wordt 
deze waardevermindering ten laste van het resultaat verantwoord. Hiertoe wordt de waarde van de grond- en 
ontwikkelposities periodiek getoetst aan de marktwaarde. 
 
Onderhanden projecten 
In de waardering van onderhanden projecten worden de kosten die direct betrekking hebben op het project 
(zoals personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project, kosten van grond en terreinen), 
de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project 
(onder meer verzekeringskosten, kosten van ontwerp en technische assistentie en rente op schulden over 
het tijdvak dat aan het project kan worden toegerekend) en andere kosten die contractueel aan de 
opdrachtgever kunnen worden toegerekend, begrepen. De toerekening van opbrengsten, kosten en 
winstneming op onderhanden projecten geschiedt naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van 
het werk (‘percentage of completion’-methode) per balansdatum op basis van de tot de balansdatum 
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Uitgaven die verband houden 
met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, worden als activa verwerkt indien 
het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten. Verwachte verliezen op 
onderhanden projecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening als last verwerkt. De 
gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op het onderhanden projecten. Indien op 
projectniveau de gedeclareerde termijnen de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project per saldo 
opgenomen onder de kortlopende schulden aan de creditzijde van de balans. 
 
Vorderingen  
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële 
instrumenten. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Een voorziening wordt in de balans 
opgenomen, wanneer: 

 sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden; en 

 een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van die verplichting; en 

 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 
 
Voorzieningen voor onrendabele investeringen en herstructureringen 
Voor de toelichting van de waarderingsgrondslag voor het bepalen van de voorziening voor onrendabele 
investeringen en herstructureringen wordt verwezen naar de post ‘vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie’. Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, 
wordt het project per saldo opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen aan de 
creditzijde van de balans. De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Langlopende schulden 
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 
Voor de post “Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden” wordt verwezen naar hetgeen 
onder “Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden” is opgenomen. 
 
Kortlopende schulden 
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 
 
Opbrengstverantwoording 
Huuropbrengsten 
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten. 
Huuropbrengsten worden lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen gedurende de looptijd van de 
huurovereenkomst. De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders verhoogd in overeenstemming met 
het huurbeleid van OFW. 
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Opbrengsten servicecontracten 
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders ter dekking van gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt 
verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de 
lasten servicecontracten. 
 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
Het netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille bevat de posten verkoopresultaat bestaand bezit en 
verkoopresultaat koopprojecten. 
 
Verkoopresultaat bestaand bezit 
De post verkoopresultaat bestaand bezit betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 
gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de boekwaarde met betrekking tot de verkochte 
huurwoningen. Opbrengsten uit de verkoop van onroerende zaken worden in de winst- en verliesrekening 
verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, de 
inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten betrouwbaar 
kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van aanhoudende managementbetrokkenheid bij de 
onroerende zaken.  
Opbrengsten van de verkochte huurwoningen worden verantwoord op het moment van juridische levering 
(passeren transportakte). 
 
Verkoopresultaat koopprojecten 
De post verkoopresultaat koopprojecten betreft het saldo van de netto omzet koopprojecten, de wijziging in 
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten, en het uitbesteed werk. 
 
Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden project, 
worden de projectopbrengsten en -kosten als opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening verwerkt 
naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het 
contract overeengekomen opbrengsten vermeerderd met eventuele opbrengsten op grond van meer- of 
minderwerk, claims en vergoedingen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen 
worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald.  
 
De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht, wordt bepaald aan de hand van de 
tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien 
het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de 
projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk 
kan worden verhaald. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de winst - en 
verliesrekening opgenomen. 
 
De wijziging in vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten bestaat uit de 
opgenomen bestede kosten en resultaatverantwoording in het betreffende jaar met betrekking tot 
onderhanden projecten waarop in mindering, de gefactureerde termijnen van de opgeleverde onderhanden 
projecten zijn gebracht en uit de opgenomen bestede kosten en verwachte verliezen in het betreffende jaar 
met betrekking tot vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. 
 
De omzet van de verkochte nieuwbouwkoopwoningen wordt verantwoord bij oplevering van een (deel)project 
en bestaat uit de gefactureerde termijnen onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven 
omzetbelasting. Kosten uitbesteed werk betreft de direct aan de onderhanden projecten toerekenbare 
kosten. 
 
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 
De toe te rekenen interne directe kosten en rente in het kader van financiering ten behoeve van vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden hieronder verantwoord. 
 
Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen met betrekking tot sociaal en commercieel 
vastgoed in exploitatie (aankopen en renovatie) en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming van 
een bijzondere waardevermindering. 
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Personeelsbeloningen/pensioenen 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan 
het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum 
nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover 
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde 
premies. 
 
Onderhoudslasten 
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 
plaatsgevonden. Onder deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud, 
verhuisonderhoud, reparatieonderhoud en preventief onderhoud verantwoord. 
Het onderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het 
materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de 
kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare 
kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief, dan wel wettelijke 
vereisten. 
 
Belastingen 
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, 
behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden 
opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. 
 
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting 
over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de 
vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op 
verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over 
voorgaande jaren verschuldigde belasting. 
 
Voor latente belastingen wordt een vordering danwel een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen 
tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de 
fiscale boekwaarde van die posten. 
 
Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de 
toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil danwel 
compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere 
verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee 
samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de  financiële vaste activa 
indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder 
de voorzieningen. De latenties worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 
bedrijfsresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op 
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de posten van het werkkapitaal en posten van de 
winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 
operationele activiteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het 
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 
financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met 
betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest 
(opgenomen onder operationele activiteiten). Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden 
verantwoord als kostprijshedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte 
balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, 
worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is 
beëindigd. 
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1 MATERIËLE VASTE ACTIVA  

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 
 
Stand per 1 januari 2012  

 Aanschafprijs 281.915 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -40.157 

 
 

 Boekwaarde  241.758 

 
 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie. 2.493 

 Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 24.466 

 Desinvesteringen -647 

 Afschrijvingen desinvestering 167 

 Afschrijvingen -6.558 

 Waardeverminderingen  -716 

 Terugneming van waardeverminderingen 1.084 

 
 

 Saldo 20.289 

 
 

  
Stand per 31 december 2012:  

 Aanschafprijs 308.227 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  46.180 

 
 

 Boekwaarde 262.047 

 
 

 
Woningen bestemd voor de verkoop op korte termijn 
Het aantal woningen behorend tot het sociaal vastgoed in exploitatie, welke zijn geclassificeerd voor de 
verkoop bedraagt 508. Het aantal woningen, dat naar verwachting komend jaar verkocht zal worden, 
bedraagt 15. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt 1.995 euro; de boekwaarde van 
deze woningen bedraagt 620 euro. 
 
Hypothecaire zekerheden 
Het sociaal vastgoed in exploitatie is (nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen onder borging van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft hierbij het recht van 
eerste hypotheek. Voor deze borgstelling wordt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligo per 
lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met geborgde 
leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar bestaande 
obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” opgenomen. 
 
Bedrijfswaarde 
De actuele waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de bedrijfswaarde en bedraagt 
396.749 euro (2011: € 329.214). Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de 
kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de 
geschatte resterende looptijd van de kasstroomgenererende eenheden. 
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 
schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn 
gedurende de resterende levensduur van de kasstroomgenererende eenheid. De kasstroomprognoses zijn 
ontleend aan de intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van vijf jaar 
behoudens de verwachte kosten van planmatig onderhoud. De kosten van planmatig onderhoud worden 
gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren is 
uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede 
genormeerde lastenniveaus.  
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De bepaling van de restwaarde van de grond is gebaseerd op het huidige gebruik van de grond. De 
restwaarde van de grond aan het eind van de exploitatieduur is gebaseerd op de reële waarde onder aftrek 
van de te maken kosten sloop/bouwrijp maken en herhuisvesting en bedraagt 13.692 euro voor 
grondgebonden woningen en 9.685 euro voor appartementen (prijspeil ultimo 2012). De reële waarde is 
gebaseerd op een vergelijkbare grond(kavel) geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd 
met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. 
 
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden voorts de volgende parameters: 

 jaarlijkse huurverhoging (inclusief harmonisatie) in 2013 van 3% en 2014 t/m 2017 2,5% en vanaf 
2018 2%; 

 jaarlijkse huurderving van 1% van de huuropbrengsten; 

 jaarlijkse stijgingen van de exploitatielasten/beheerkosten en onderhoudslasten in 2013 t/m 2017 2% 
en vanaf 2018 3%; 

 verwacht economische levensduur van de complexen, waarbij uitgegaan wordt van een minimale 
levensduur van 15 jaar; 

 disconteringsvoet van 5,25%; 

 kasstromen worden verdisconteerd uitgaande van het medionummerando model; 

 de restwaarde is gedisconteerd opgenomen op basis van de actuele (sociale) grondprijs, onder 
aftrek van sloop- en uitplaatsingskosten en een jaarlijkse verhoging van 2%. 

 

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 

Stand per 1 januari 2012:   

 Aanschafprijs  19.555 

 Cumulatieve waardeverminderingen  5.230 

  
 

 Boekwaarde  14.325 

  
 

Mutaties in het boekjaar:   

 Investeringen  25.871 

 Afboeking kosten niet te realiseren projecten  -391 

 Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie  -24.466 

 Overboeking voorziening voor onrendabele investeringen en 

herstructureringen 

 -2.113 

 Terugnemingen van waardeverminderingen  2.016 

 Waardeverminderingen  2.367 

  
 

 Saldo  3.284 

  
 

Stand per 31 december 2012:   

 Aanschafprijs  20.569 

 Cumulatieve waardeverminderingen  2.960 

  
 

 Boekwaarde  17.609 

  
 

 

In het boekjaar werd terzake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie een bedrag ad 109 
euro aan bouwrente geactiveerd (2011: € 40). Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een 
gemiddelde rentevoet gehanteerd van 2,15 procent (2011: 2,5%). 
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1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
 
 Bedrijfs-

gebouwen 
Inventaris Vervoer-

middelen 
Totaal 

Stand 1 januari 2012:     

 Verkrijgingprijzen 2.403 3.077 654 6.134 

 Cumulatieve afschrijvingen (inclusief 

bijzondere waardeverminderingen 

 
-163 

 
-2.120 

-476  
-2.759 

 
    

 Boekwaarde 2.240 957 178 3.375 

 
    

Mutaties in het boekjaar:     

 Investeringen  0 257 29 286 

 Desinvesteringen 0 0 0 0 

 Afschrijvingen -121 -355 -59 -535 

 
    

 Saldo -121 -98 -30 -249 

 
    

     
Stand per 31 december 2012:     

 Verkrijgingprijzen 2.403 3.334 683 6.420 

 Cumulatieve afschrijvingen (inclusief 

bijzondere waardeverminderingen) 

 
-284 

 
-2.475 

-535 -3.294 

 
    

 Boekwaarde 2.119 859 148 3.126 

 
    

 

2 VASTGOEDBELEGGINGEN 

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 
Stand per 1 januari 2012  

 Aanschafprijs 11.125 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -3.343 

 
 

 Boekwaarde  7.782 

 
 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Investeringen in commercieel vastgoed in exploitatie 2.289 

 Overboeking van vastgoed bestemd voor verkoop 1.471 

 Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 628 

 Afschrijvingen -458 

 Terugneming van waardeverminderingen  216 

 
 

 Saldo 4.166 

 
 

  
Stand per 31 december 2012:  

 Aanschafprijs 15.513 

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  3.585 

 
 

 Boekwaarde 11.928 
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Woningen bestemd voor de verkoop op korte termijn 
Het aantal woningen behorend tot het commercieel vastgoed in exploitatie, welke zijn geclassificeerd voor de 
verkoop bedraagt 23. Het aantal woningen, welke naar verwachting komend jaar verkocht zullen worden, is 
nihil.  
 
Hypothecaire zekerheden 
Het commercieel vastgoed in exploitatie is gedeeltelijk gefinancierd met leningen zonder borging van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een deel van het commercieel vastgoed (drie 
gezondheidscentra, de verloskundigenpraktijk en de plintruimte in de WoonArk) waren geborgd gefinancierd 
tot 1 januari 2011. Dit vastgoed valt onder de overgangsregeling van het WSW. 
 
Het commercieel vastgoed is voor een bedrag van 2 miljoen  euro met hypothecaire zekerheden bezwaard.  
 
Actuele waarde  
De actuele waarde van de commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde en bedraagt 
14.194 euro. 
 
De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de 
relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop OFW actief zijn.  
De op de markt, waarop OFW actief, zijn gebaseerde aannames en uitgangspunten zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met een extern taxateur.  
Jaarlijks wordt minmaal 1/3 van het  bezit getaxeerd door een externe taxateur.  

2.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
   

Stand per 1 januari 2012   

 Contractprijs (verkochte woningen)  3.194 

 Cumulatieve waardeveranderingen   -109 

  
 

Boekwaarde per 1 januari 2012  3.085 
   

Mutaties in het boekjaar:   

 Overboeking van vastgoed bestemd voor de verkoop  -132 

 Waardeveranderingen  -254 

  
 

Saldo  -386 
 
 

  

Stand per 31 december 2012:   
Contractprijs (verkochte woningen)  3.053 

 Cumulatieve waardeveranderingen   -354 

  
 

Boekwaarde per 31 december 2012  2.699 
  

 

Het aantal woningen opgenomen onder ‘Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden’ bedraagt 21 (2011: 
22).  

 

 

 

 
  



 

121 

 

2.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 
   

Stand per 1 januari 2012:   

 Aanschafprijs  628 

  
 

 Boekwaarde  628 

  
 

Mutaties in het boekjaar:   

 Overboeking naar commercieel vastgoed in exploitatie  -628 

  
 

 Saldo  -628 

  
 

Stand per 31 december 2012:   

 Aanschafprijs  0 

  
 

 Boekwaarde  0 

  
 

 

3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

3.1 Latente belastingvorderingen 
 
 Latente 

belasting-
vorderingen 

  

Stand per 1 januari 2012: 674 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Vrijval ten laste van resultaat 41 

 
 

Stand per 31 december 2012 633 
 

 

 
Inzake het tijdelijke verschil voor de premie herfinanciering (ontvangen op 31 december 2007) voor een deel 
van de uitstaande leningenportefeuille is een latente belastingvorderingen van 0,6 miljoen euro gevormd.   
 
Fiscaal wordt een voorziening onderhoud gevormd. De onderhoudsvoorziening op de fiscale balans bedraagt 
3.585 euro (2011: € 3.516). De belastingverplichting bedraagt 896 euro (2011:  
€ 879). Dit is gebaseerd op een tarief van 25 procent. Onder de post 9.2 voorziening latente 
belastingverplichtingen is dit bedrag opgenomen. 
 
Het tijdelijke verschil inzake commercieel vastgoed bedraagt nominaal 2,8 miljoen euro. De fiscale waarde 
van dit vastgoed is hoger dan de boekwaarde. De latente belastingvordering bedraagt nominaal 0,7 miljoen 
euro (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde). Omdat onzekerheid bestaat 
omtrent de realisatie van deze latente belastingvordering is deze voorzichtigheidshalve niet gewaardeerd. 
 
Sociaal vastgoed dat in de komende jaren naar verwachting blijvend zal worden verhuurd. Het tijdelijke 
verschil dat niet verwerkt is bedraagt 244 miljoen euro (2011: € 244.miljoen) Dit heeft betrekking op sociaal 
vastgoed dat naar verwachting de komende jaren blijvend zal worden verhuurd. De reden hiervoor is dat dit 
vastgoed fiscaal niet afwikkelt. De fiscale waarde van dit vastgoed betreft een bedrag van 506 miljoen euro. 
De boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van 262 miljoen euro. De niet-verwerkte latente 
belastingvordering bedraagt 65,5 miljoen euro (zijnde 25% over het verschil tussen de fiscale waarde en de 
boekwaarde).  
 
Het tijdelijke verschil inzake sociaal vastgoed waarvan verwacht wordt dat deze in de komende vijf jaar 
verkocht worden bedraagt 5,1 miljoen euro. De fiscale waarde van dit vastgoed is hoger dan de boekwaarde. 
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De gewaardeerde latente belastingvordering bedraagt nominaal 1,3 miljoen euro. De gemiddelde looptijd 
bedraagt drie jaar. Omdat onzekerheid bestaat omtrent de realisatie van deze latente belastingvordering zijn 
deze voorzichtigheidshalve niet gewaardeerd. 
 
De fiscale winst over 2012 is berekend op 5,2 miljoen euro negatief (zie toelichting onder post 18 
belastingen). Het cumulatieve compensabele verlies tot en 2012 bedraagt 28,6 miljoen euro. Dit verlies kan 
fiscaal met toekomstige winsten worden verrekend (binnen 9 jaar na ontstaan). Voorzichtigheidshalve is de 
te compenseren belasting voor een bedrag van 1,3 miljoen euro (cumulatief € 7,1 miljoen) niet als vordering 
opgenomen, omdat onzeker is of binnen de wettelijke verjaringstermijn van negen jaar voldoende fiscale 
winsten kunnen worden gerealiseerd om het totaal opgebouwd verlies te compenseren.  
 

4 VOORRADEN 

4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop  
 
 2012 2011 
   
Kosten vastgoed bestemd voor de verkoop 139 0 
Voorziening 0 0 
 

  

 139 0 
 

  

 

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft een teruggekochte woning verkocht onder 
voorwaarden. 

4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop  
 
 2012 2011 
   
Kosten vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop  309 1.843 
Voorziening 0 0 
 

  

 309 1.843 
 

  

4.3 Overige voorraden  
 
 2012 2011 
   
Kosten grond- en ontwikkelposities  826 750 
Voorziening grond- en ontwikkelposities -245 0 
Onderhoudsmaterialen 34 34 

 
  

 615 784 
 

  

 
De post ‘grond- en ontwikkelposities’ betreft de grondlocatie ten behoeve van (toekomstige) 
ontwikkelingsprojecten die nog niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs danwel de lagere opbrengstwaarde. De marktwaarde is gebaseerd op de externe danwel 
interne uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo boekjaar. Deze interne toetsing is 
gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkelmogelijkheden 
(waaronder bestemmingswijzigingen etc). 
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5 ONDERHANDEN PROJECTEN 
 
 2012 2011 
   
Geactiveerde kosten, toegerekende winsten verminderd met voorziene 
verliezen 

52 0 

Af: gedeclareerde termijnen kopers 0 0 
 

  

 52 0 
 

  

   
Waarde van verricht werk < gefactureerde termijnen 52 0 
 

6 VORDERINGEN 

6.1 Huurdebiteuren 
 
 2012 2011 
   
Actieve contracten 385 391 
Niet actieve contracten 392 362 
 

  

 777 753 
Af: voorziening voor oninbaarheid 243 281 
 

  

 534 472 
 

  

6.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 
 2012 2011 
   
Vennootschapsbelasting 149 147 
 

  

 149 147 
 

  

6.3 Overige vorderingen 
 
 2012 2011 
   
Overige vorderingen op huurders 159 204 
Overige vorderingen 273 352 
 

  

 432 556 
 

  

6.4 Overlopende activa 
 
 2012 2011 
   
Overig 104 144 
 

  

 104 144 
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7 LIQUIDE MIDDELEN 
 
 2012 2011 
   
Vrij opneembare banktegoeden 5.103 1.289 
Kasgelden 0 1 
 

  

 5.103 1.290 
 

  

 

8 GROEPSVERMOGEN 
 
Eigen vermogen 
Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de 
enkelvoudige jaarrekening. 
 

9 VOORZIENINGEN 

9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
 

Stand per 1 januari 2012  4.494 
   

Mutaties in het boekjaar   

 Overboeking naar Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie 

 -2.114 

  
 

Stand per 31 december 2012  2.380 
  

 

 
De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten. Het bedrag van de voorziening dat 
naar verwachting binnen één jaar afwikkelt bedraagt 1.133 euro. Het bedrag van de voorziening dat naar 
verwachting na meer dan vijf jaar afwikkelt bedraagt 1.120 euro. 

9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 
 
   

Stand per 1 januari 2012  879 
   

Mutaties in het boekjaar   

 Toevoeging ten laste van resultaat  17 
  

 

Stand per 31 december 2012  896 
  

 

 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.1 van de toelichting. 
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10 LANGLOPENDE SCHULDEN 

10.1 Schulden/leningen overheid en schulden/leningen kredietinstellingen 
 
 Schulden / 

leningen 
krediet 

instellingen 

  

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 235.825 

Af: aflossingsverplichting komend jaar 5.204 

 
 

Stand per 1 januari 2012 230.621 
  
Mutaties in boekjaar:  

 Nieuw opgenomen leningen 25.000 

 Aflossingen -5.204 

 Mutatie roll-overlening 3.200 

 Overige mutaties -4.554 

 
 

Saldo 18.442 
 

 

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 258.821 

Af: aflossingsverplichting komend jaar 9.758 

 
 

Stand per 31 december 2012 249.063 

 
 

Looptijd van:  

1-5 jaar 60.756 

> 5 jaar 188.307 

 

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen: 

 Schulden / 
leningen 
krediet 

instellingen 

  

Vastrentende leningen 191.121 

Variabel rentende leningen 51.200 

Basisrenteleningen 16.500 

 
 

Stand per 31 december 2012 258.821 

 
 

 
De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd danwel tot het 
renteherzieningsmoment. Voor een overzicht van deze renteherzieningmomenten wordt verwezen naar punt 
13 van de toelichting. Het risico van deze leningen betreft: 
 

 op het moment van renteherziening indien de hoger danwel lager is dan de oude contractrente, 

 de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met 
een hogere danwel lagere rente.  
 

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van rente-instrumenten, 
bedraagt 3,7 procent (2011: 4,0%). 
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De rente van de variabel rentende leningen (zogeheten roll-over leningen) zijn alle gebaseerd op 3-maands 
en 6-maands Euribor. De rente van de roll-over leningen kent een spread van 2 tot en met 26 punten boven 
Euribor.  
 
Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen bedraagt 255 miljoen 
euro (2011: EUR 232 miljoen). 
 
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2012 6,5  miljoen euro 
(2011: € 6,5 miljoen) en de rente 3-maands Euribor plus 1,25 procent.  
 
Looptijd 
De duration (gewogen gemiddelde rentetypische looptijd) van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2012 
8,0 jaar (2011: 7,4 jaar). 

10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
 

 Verplichtingen 
uit hoofde van 

onroerende 
zaken 

verkocht 
onder 

voorwaarden 

  
Stand per 1 januari 2012 3.103 
  
Mutaties 2012:  

 Verminderingen a.g.v. terugkoop -133 

 Waardemutatie terugkoopverplichting -212 

 
 

Stand per 31 december 2012 2.758 
 

 

 
OFW heeft ultimo 2012 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 21 woningen 
(2011: 22 woningen). De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij de 
overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoopverplichting wordt rekening 
gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met 
derde. 

10.3 Overige schulden 
 
 Overige 

schulden 

  
Overige schulden 3.371 
  
Mutaties 2012:  

 Vrijval premie herfinanciering  208 

 
 

Stand per 31 december 2012 3.164 
 

 

Looptijd van:  
< 1 jaar 208 
1-5 jaar 803 
> 5 jaar 2.153 
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11 KORTLOPENDE SCHULDEN 

11.1 Schulden aan kredietinstellingen 
 
 2012 2011 
   
Kortlopend deel langlopende schulden 9.758 5.204 
 

  

 9.758 5.204 
 

  

11.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 
 2012 2011 
   
Omzetbelasting 1.555 661 
Loonheffing 86 80 
 

  

 1.641 741 
 

  

11.3 Overlopende passiva 
 
 2012 2011 
   
Niet vervallen rente op leningen 4.688 4.543 
Vervallen rente leningen 535 0 
Rente rekening courant / derivaten 210 205 
Vooruit ontvangen huren  613 573 
Te bealen vakantiedagen / jubilea 158 162 
Nog te betalen aan projecten en planmatig 848 506 
Individuele huurtoeslag 213 218 
Te betalen accountantskosten 18 18 
Overige 156 180 
 

  

 7.439 6.405 
 

  

 
12 FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
 
Algemeen 
OFW maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 
onderneming blootstelt aan marktrisico, reële waarde renterisico, kasstroomrenterisico en prijsrisico), 
kredietrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft OFW een beleid inclusief een stelsel 
van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de 
financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken. 
 
OFW zet afgeleide financiële instrumenten in, waaronder interest rate swaps, om risico’s te beheersen. 
Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden. 
 
Kredietrisico 
Omdat huren in beginsel voorafgaand aan de huurperiode worden voldaan en sprake is van een grote 
diversiteit, is het kredietrisico voor de core business van OFW zeer beperkt. Voor het overige is geen sorake 
van concentratie van voderingen bij één of enkele debiteuren. 
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Liquiditeitsrisico 
OFW heeft een concentratie van langlopende leningen bij twee financiers (BNG en NWB). Dit zijn beide 
overheidsbanken. Hierdoor wordt dit riisco laag ingeschat. OFW maakt voor de korte termijn financiering 
gebruik van meerdere banken. 
 
Renterisco 
OFW loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en schulden met 
variabele renteafspraken loopt OFW risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen, met betrekking tot 
vastrentende vorderingen en schulden loopt OFW risico’s over de marktwaarde. Bij één procent rentestijging 
of –daling stijgt of daalt de marktwaarde van de leningen met circa 14 miljoen euro. 
Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft OFW interest derivaten afgesloten, waarbij de 
variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente. 
 
Rentederivaten 
OFW heeft renterisico’s afgedekt door het afsluiten van een aantal rente-instrumenten. Dit betreft: 

 10 renteswaps (‘plain vanilla’) 

 4 basisrenteleningen (waarvan één lening te storten in 2013) 

 1 cap 
 

Renteswaps 
Ultimo 2012 heeft de toegelaten de volgende renteswaps: 
 
Start-
datum 

Eind-
datum 

Bedrag Vaste 
rente 

Variabele 
rente 

Tegen-
partij 

Hedge 

1-9-2005 1-9-2017 € 4 mln. 4,06% Euribor (3-
maands) 

ABN-
AMRO 

Roll-over 
NWB € 4 mln. 

15-5-2006 2-5-2016 € 5 mln. 4,085% Euribor (3-
maands) 

ABN-
AMRO 

Roll-over 
NWB € 5mln. 

29-12-2006 2-1-2018 € 5 mln. 4,26% Euribor (3-
maands) 

ABN-
AMRO 

Roll-over 
NWB € 5 mln. 

1-6-2010 1-6-2017 € 5 mln. 3,43% Euribor (6-
maands) 

ABN-
AMRO 

Roll-over 
NWB € 5 mln. 

1-12-2009 1-12-2021 € 5 mln. 4,5775% Euribor (3-
maands) 

ING Roll-over 
NWB € 5 mln. 

1-12-2010 1-6-2020 € 5 mln. 3,89% Euribor (6- 
maands) 

ABN-
AMRO 

Roll-over 
BNG € 5 mln. 

1-3-2011 1-3-2023 € 5 mln. 4,14% Euribor (6-
maands) 

ABN-
AMRO 

Roll-over 
NWB € 5 mln. 

1-9-2011 1-9-2021 € 5 mln. 4,15% Euribor (6-
maands) 

ABN-
AMRO 

Roll-over 
BNG € 5 mln. 

1-11-2012 2-11-2026 € 7,5 
mln. 

2,745% Euribor (6-
maands) 

ABN-
AMRO 

Roll-over 
BNG € 7,5 
mln. 

1-7-2014 1-7-2025 € 7,5 
miljoen 

2,955% Euribor (6-
maands) 

Rabo-
bank 

Forward 
starting swap  

 
        
Alle derivaten betreffen plain vanilla interest rate swaps (standaard renteswaps waarbij een van de partijen 
een vaste en een van de partijen een variabele rente betaald) waarbij de onderneming een vaste rente 
betaalt en een variabele rente gebaseerd op Euribor ontvangt. 
 
Voor nadere toelichting inzake de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico inzake 
renteinstrumenten wordt verwezen naar onderstaande toelichtingen. 
 
Basisrenteleningen 
Ultimo 2012 heeft OFW voor 16,5 miljoen euroaan zogeheten basisrenteleningen opgenomen. Zie voor 
toelichting van de basisrenteleningen hetgeen hiervoor onder de leningenportefeuille is opgenomen. 
Caps 
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Op 15 juli 2010 is een roll-overlening van 6 miljoen euro. met een daaraan gekoppelde cap bij de BNG 
opgenomen. De strike van de cap bedraagt 2,5 procent. De einddatum van de roll-overlening en de cap is 15 
juli 2013. 
 
Rente-risico bij herfinanciering 
Het rente- en looptijdenbeleid van OFW is erop gericht jaarlijks niet meer dan 15 procent renterisico bij 
herfinanciering te lopen. De geldende norm van het Waarborgfonds is eveneens 15 procent van de restant 
hoofdsom van de leningen bij aanvang van het jaar. Het renterisico (in % van de restant hoofdsom aan het 
begin van het jaar) wordt berekend als de som van: 

 het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met 

 de restant hoofdsom van rentetypisch langlopende financiering die in een jaar een renteaanpassing 
krijgen, en 

 de restant hoofdsom van rentetypisch kortlopende financiering (zijnde variabel rentende leningen) 
die in een jaar minimaal één renteaanpassing krijgen en rekening houdend met de rentederivaten. 

 
Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er als volgt uit: 
 

 

Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 9,4 procent in 2020. Hiermee blijft het risico onder 
het gestelde maximum van 15 procent per jaar. 
 
Tegenpartijrisico 
Het tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en hierdoor haar verplichtingen niet meer 
kan nakomen. De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit de volgende instellingen: 
 
 
 
 
 

 
Leningen  
krediet-

instellingen 

  
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  39% 
Nationale Waterschapsbank N.V. 47% 
Overige bankinstellingen (alleen Nederlands) 8% 
Financiële instellingen (niet zijnde banken) 6% 
 

 

Totaal 100% 
 

 

 
Valutarisico 
OFW is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s. 
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Prijsrisico 
OFW heeft geen beleggingen en loopt derhalve geen prijsrisico. 
 
Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij de NV Bank Nederlandse 
Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV. De NV Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van 
en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een structuurvennootschap. 
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de 
andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Nationale 
Waterschapsbank NV is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Alle aandelen van de bank 
zijn in handen van overheden. Het tegenpartijrisico (het risico dat een tegenpartij zijn geld opeist bij een 
faillissement van deze partij) is hiermee gemitigeerd. 
 
Reële waarde 
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide 
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de 
schulden/leningen aan overheid en kredietinstellingen bedraagt ultimo 2012 246,8 miljoen euro (2011: € 
228,4 miljoen) en is daarbij gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief 
interestderivaten) gebruikmakend van een disconteringsvoet van 5,25 procent. 
 
De reële waarde van de effectieve renteswaps per 31 december 2012 bedraagt 8,6 miljoen euro negatief 
(2011: € 5,2 miljoen) en is opgenomen in punt 15 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.  
 
De reële waarde van de overige langlopende schulden (w.o. de terugkoopverplichting inzake verkocht onder 
voorwaarden) benadert de boekwaarde ervan. 
 

13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  
 
Verplichtingen inzake perceel grond 
In 2000 is een perceel grond aangekocht in Dronten-Oost. De totale koopprijs bedraagt 1.510.862 euro. Bij 
de levering van de grond in 2000 is 50 procent (€ 755.431) betaald. Nadat de bestemming van de grond is 
gewijzigd, zal het resterende deel van de koopprijs worden voldaan. Ter meerdere zekerheid van deze 
betaling is het recht van hypotheek op de grond gevestigd. 
 
Investeringsverplichtingen 
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot 
een bedrag van 6,9 miljoen euro. 
 
Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
De obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2012 10,0 miloen euro  
(2011: € 9,3 miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85 procent 
(2011: 3,85%) over het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele 
hoofdsom en voor collegiale financiering. Dit obligo is opeisbaar indien blijkt dat het totale garantievermogen 
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) niet voldoende is om de afspraken op het WSW te 
dekken. Het WSW heeft onderzoek uitgevoerd naar de liquiditeitsrisico’s samenhangend met door 
woningcorporaties gehouden derivatenportefeuilles. Bij een aantal corporaties is vastgesteld dat zij niet 
beschikken over voldoende buffers om margin calls als gevolg van een eventuele rentedaling op te kunnen 
vangen. Onzeker is thans of dit risico zal leiden tot aanspraken op het WSW en hierdoor het obligo opeisbaar 
kan worden. 
 
Borgstelling 
De langlopende schulden per 31 december 2012 van OFW zijn voor een bedrag van 1,6 miljoen euro 
gegarandeerd door de gemeente Dronten en voor een bedrag van 256,8 miljoen euro geborgd door het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 
 
Hypothecaire verplichtingen 
Tot meerdere zekerheid van een geldlening van 2,0 miljoen euro van OFW Holding BV is een recht van 
hypotheek verstrekt.  
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Verhuurdersheffing 
De Eerste Kamer heeft de verhuurdersheffing voor 2013 goedgekeurd. Voor OFW betekent dit een heffing 
van circa 60 euro. De heffingen na 2013 zijn niet door de Eerste Kamer goedgekeurd en derhalve niet door 
OFW verwerkt in de bedrijfswaardeberekening.  
 

14 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 
 
Alle opbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. 

14.1 Huuropbrengsten 
 
 2012 2011 
   
Netto huur 28.228 27.615 
Derving wegens leegstand  -291 -304 
 

  

 27.937 27.311 
 

  

Huurderving in % van de netto huur 1,0% 1,1% 
Huurachterstand in % van de netto huur 1,4% 1,4% 
   
 
De netto huur is per 1 juli 2012 verhoogd met gemiddeld 2,3 procent (2011: 1,3%).  

14.2 Opbrengsten servicecontracten 
 
 2012 2011 
   
Opbrengsten servicecontracten 669 671 
Derving wegens leegstand en oninbaarheid 0 0 
 

  

 669 671 
 

  

14.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
 
 2012 2011 
   
Verkoopresultaat bestaand bezit 1.133 1.335 
Verkoopresultaat koopprojecten 21 0 
 

  

 1.154 1.335 
 

  

Verkoopresultaat bestaand bezit   
Netto-verkoopopbrengst bestaand bezit 1.726 2.025 
Boekwaarde bestaand bezit -593 -690 
 

  

 1.133 1.335 
 

  

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit (inclusief garages) 15 18 
Aantal opgeleverde eenheden koopprojecten 3 0 
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14.4 Overige bedrijfsopbrengsten 
 
 2012 2011 
   
Vergoeding Warmte-Koude-Opslag/duurzame stroom 154 164 
Overige vergoedingen 460 321 
 

  

 614 485 
 

  

 

15 BEDRIJFSLASTEN 

15.1 Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 
 
 2012 2011 
   
Sociaal vastgoed in exploitatie 6.558 3.925 
Commercieel vastgoed in exploitatie 458 406 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 536 583 
 

  

 7.552 4.914 
 

  

15.2 Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 
 
 2012 2011 
   
Waardevermindering/terugname waardevermindering sociaal 
vastgoed in exploitatie 

-2.384 1.426 

Waardevermindering/terugname waardevermindering 
commercieel vastgoed in exploitatie 

-216 -236 

Waardevermindering/terugname waardevermindering vastgoed 
in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

391 0 

Dotatie/vrijval voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen 

0 434 

 
  

 -2.209 1.624 
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15.3 Lonen en salarissen 
De posten lonen en salarissen betreft voor 286 euro (2011: EUR 433) ingehuurd personeel. 
 
Personeelsbestand 
Per 31 december 2012 bedroeg het aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij OFW, omgere-
kend naar volledige mensjaren 51,4 (31-12-2011: 51,9). Deze personeelsomvang is als volgt onder te 
verdelen naar verschillende teams: 
 
 2012 2011 
   
Directie 1,0 1,0 
Management 3,7 3,7 
Secretariaat 3,7 3,7 
Projecten 9,2 9,7 
Finance 2,5 3,3 
ICT 2,0 2,0 
Algemene ondersteuning 3,4 3,4 
Klant Contact Centrum 6,1 6,3 
Serviceonderhoud 14,3 13,3 
Wonen 5,5 5,5 
 

  

 51,4 51,9 
 

  

 
Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland. 

15.4 Pensioenlasten 
De medewerkers van in Nederland hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze 
pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met 
prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de 
middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de 
omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van 
aanspraken. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als 
uitkeringsovereenkomst.  
Per 31 december 2012 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 106 procent. De geschatte 
dekkingsgraad is de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening 
pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB. Het minimum vereist eigen vermogen 
(dekkingsgraad) volgens DNB is 105 procent. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten 
pensioenfondsen maatregelen treffen.  

15.5 Onderhoudslasten 
 
 2012 2011 
   
Reparatieonderhoud 768 817 
Verhuisonderhoud 657 620 
Preventief onderhoud 652 587 
Planmatig onderhoud 1.649 2.528 
 

  

 3.726 4.552 
Reeds verantwoord onder personeelskosten -596 -670 
 

  

 3.130 3.882 
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15.6 Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 
 
 2012 2011 
   
Grond- en ontwikkelposities 245 0 
 

  

 245 0 
 

  

15.7 Overige bedrijfslasten 
 
 2012 2011 
   
Zakelijke lasten 1.237 1.216 
Overige lasten 2.347 2.710 
 

  

 3.584 3.926 
 

  

Zakelijke lasten:   
Belastingen 1.102 1.076 
Verzekeringen 89 93 
Contributie landelijke federatie 46 47 
 

  

 1.237 1.216 
 

  

   
Overige lasten:   
Huisvestingskosten 125 306 
Automatiseringskosten 337 315 
Overige personeelskosten 245 354 
Toezichtskosten 66 37 
Heffing bijzondere projectsteun 79 260 
Energiekosten 320 233 
Afwaardering dubieuze debiteuren 73 125 
Diverse bedrijfslasten 1.102 1.080 
 

  

 2.347 2.710 
 

  

 
16 NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 
 
 2012 2011 
   
Waardeveranderingen Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

-254 -109 

 
  

 -254 -109 
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17 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

17.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
 
 2012 2011 
   
Geactiveerde rente vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 

114 316 

Rente op uitgezette middelen 24 4 
Overige rentebaten 0 233 
 

  

 138 553 
 

  

17.2 Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 
 
 2012 2011 
   
Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden 

212 91 

 
  

17.3 Rentelasten en soortgelijke kosten 
 
 2012 2011 
   
Rente langlopende schulden 10.295 9.891 
Rente kortlopende schulden 2 4 
Kosten borgstelling WSW 36 29 
 

  

 10.333 9.924 
 

  

 
18 BELASTINGEN  
Stichting Oost Flevoland Woondiensten vormt samen met OFW Holding BV, OFW Vastgoed Beheer BV en 
OFW Projectontwikkeling BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De 
vennootschapsbelasting is in elk van de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende 
rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de 
vennootschap geldende fiscale faciliteiten.  
 
Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25 procent (2011: 25%). De belastinglast in 
de winst-en-verliesrekening over 2012 is nihil, (2011: nihil) en bestaat uit de volgende componenten:  
 
 2012 2011 
   
Mutatie latente belastingen   

- Mutatie tijdelijke verschillen 59 235 

 
  

 59 235 
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De acute belastingen boekjaar is als volgt bepaald: 

Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening  4.315 

 Waardeveranderingen -2.313  

 Afschrijvingen 6.918  

 Verkoopresultaat bestaand bezit -1.238  

 Vrijval herfinancieringspremie -208  

 Modernisering aan te merken als onderhoud -12.503  

 Fiscale onderhoudsvoorziening -70  

 Verschil marktwaarde-nominale waarde leningen -158  
 

 
 

Totaal permanente en tijdelijke verschillen  -9.572 

  
 

Belastbaar bedrag  5.257 

Af:  Energie-investeringsaftrek  -120 

Bij: aftrekbeperking algemene kosten  9 

Bij: Vogelaarheffing  79 

  
 

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar  -5.225 

  
 

   

Acute belastingen boekjaar  nihil 
  

 

 
Het compensabel verlies over 2012 bedraagt 5.225 euro. 
 
In totaal bedragen de opgebouwde compensabele verliezen: 
2008       621 
2009    7.123 
2010    8.259 
2011    6.832 
2012    5.225 
Totaal  28.060 
 

19 RESULTAAT DEELNEMINGEN  
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 3.1 van de toelichting 

 
20 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen OFW, haar 
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met 
verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.  
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Enkelvoudige balans per 31 december 2012 
In duizenden euro’s, na verwerking voorstel bestemming resultaat 
Activa  2012 2011 
Vaste Activa      
Materiële vaste activa      
Sociaal vastgoed in exploitatie  261.749  241.609  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie 

 17.609  14.325  

Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

 3.126  3.375  

  
 

 
 

 

     282.484  259.309 
Vastgoedbeleggingen      
Commercieel vastgoed in exploitatie  8.176  3.736  
Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 2.699  3.085  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie 

 0  628  

  
 

 
 

 

   10.875  7.449 
Financiële vaste activa      
Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen 

21 571  771  

Latente belastingvorderingen  633  674  
Leningen u/g  1.100  1.100  
  

 
 

 
 

   2.304  2.545 
   

 
 

 

Totaal vaste activa   295.663  269.303 
      
Vlottende Activa      
      
Voorraden      
Vastgoed bestemd voor de verkoop  139  0  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop 

 0  0  

Overige voorraden  615  784  
  

 
 

 
 

   754  784 
      
Onderhanden Projecten   0  0 
      
Vorderingen      
Huurdebiteuren  532  471  
Vorderingen op 
groepsmaatschappijen 

 1.656  2.641  

Belastingen en premie sociale 
verzekeringen 

 285  285  

Overige vorderingen  1.049  554  
Overlopende activa  104  145  
  

 
 

 
 

   3.626  4.096 
      
Liquide middelen   4.961  1.143 
   

 
 

 

Totaal vlottende activa   9.341  6.023 
   

 
 

 

Totaal activa   305.004  275.326 
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Passiva  2012 2011 
Eigen vermogen 22     

Overige reserves  23.069  18.813  

  
 

 
 

 

Totaal eigen vermogen   23.069  18.813 

      
Voorzieningen      

Voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen 

 2.380  4.494  

Voorziening intercompany-
transacties 

 824  887  

Voorziening latente 
belastingverplichtingen  

 896  879  

  
 

 
 

 

Totaal voorzieningen   4.100  6.260 

      
Langlopende schulden      

Schulden/ leningen 
kredietinstellingen 

 247.188  228.596  

Verplichting uit hoofde van 
Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 2.758  3.103  

Overige schulden  3.164  3.371  

  
 

 
 

 

Totaal langlopende schulden   253.110  235.070 

      
Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen  9.608  5.054  

Schulden aan leveranciers  6.081  3.094  

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 1.641  741  

Overlopende passiva  7.395  6.294  

  
 

 
 

 

Totaal kortlopende schulden   24.725  15.183 

   
 

 
 

Totaal passiva   305.004  275.326 
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 
In duizenden euro’s  
  2012 2011 
      
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten  27.448  26.741  
Opbrengsten servicecontracten  669  670  
Netto verkoopresultaat 
vastgoedportefeuille 

 1.133  1.335  

Geactiveerde productie eigen 
bedrijf 

 570  463  

Overige bedrijfsopbrengsten  364  418  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfsopbrengsten   30.184  29.627 
   

 
 

 

Bedrijfslasten      
Afschrijvingen op materiële vaste 
activa en vastgoedportefeuille 

 7.270  4.603  

Overige waardeveranderingen van 
materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen 

 -2.209  1.624  

Lonen en salarissen  2.599  2.837  
Sociale lasten  348  343  
Pensioenlasten  438  454  
Onderhoudslasten  3.062  3.839  
Leefbaarheid  67  76  
Lasten servicecontracten  609  713  
Bijzondere waardeverandering van 
vlottende activa 

 245  0  

Overige bedrijfslasten  3.221  3.652  
  

 
 

 
 

Som der bedrijfslasten   15.650  18.141 
   

 
 

 

Bedrijfsresultaat (transporteren)   14.534  11.486 
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  2012 2011 
      
Transport   14.534  11.486 
      
Niet- gerealiseerde 
waardveranderingen 
vastgoedportefeuille  

   
 

-254 

  
 

-109 
      
Financiële baten en lasten      
Opbrengst van vorderingen die tot 
de vaste activa behoren en van 
effecten 

 50  50  

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

 177  609  

Waardeveranderingen verplichtingen 
uit hoofde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 

 212  90  

Rentelasten en soortgelijke kosten  -10.247  -9.832  
  

 
 

 
 

Totaal financiële baten en lasten   -9.808  -9.083 
   

 
 

 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening vóór belastingen 

   
4.472 

  
2.294 

      
Belastingen    16  189 
Resultaat deelnemingen   -200  -233 
   

 
 

 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen 

  4.256  1.872 

   
 

 
 

 
Algemeen  
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2012 van OFW. Ten aanzien van de 
enkelvoudige jaarrekening maakt OFW gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. 
 
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader 
zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en 
verliesrekening. 
 
De cijfers voor 2011 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken.  
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de  
Resultaatbepaling 
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 
geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van het volgende: 
 
Financiële instrumenten 
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische 
vorm. 
 
Resultaat deelnemingen 
Het resultaat deelnemingen omvat het aandeel van de Oost Flevoland Woondiensten in de resultaten van 
deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Oost 
Flevoland Woondiensten en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, 
zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
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21 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 
 
 Deelnemingen in 

groepsmaat-schappijen 
Leningen u/g 

Stand per 1 januari 2012 771 1.100 

    
Mutaties in het boekjaar:   

 aflossingen 0 0 

 resultaat deelnemingen -200 0 

 
  

Saldo -200 0 

 
  

Stand per 31 december 2012 571 1.100 

 
  

 

OFW staat aan het hoofd van de Groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:  

Naam Vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal 
  % 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
(volledig opgenomen in consolidatie) 

  

OFW Holding BV Dronten 100% 
OFW Vastgoed Beheer BV Dronten 100% 
OFW Projectontwikkeling BV Dronten 100% 
   
 
De lening u/g is verstrekt aan OFW Holding BV, heeft een langlopend karakter en is per 5 juli 2006 met een 
looptijd van tien jaar aangegaan. De rentevergoeding voor deze lening bedraagt 4,5 procent. 
 

22 EIGEN VERMOGEN 
 
 Overige 

reserves 

  

Stand 1 januari 2012: 18.813 

  
Mutaties in het boekjaar:  

 Resultaat boekjaar 4.256 

 
 

Stand per 31 december 2012 23.069 

 
 

 
23 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  
 
Fiscale eenheid 
De onderneming vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van 
vennootschapsbelasting (eventueel: en omzetbelasting); elk der vennootschappen is volgens de 
standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken 
vennootschappen. 
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24 BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 
Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in het boekjaar 
ten laste van Oost Flevoland Woondiensten en groepsmaatschappijen gekomen voor: 
 
 2012 2011 
   
Bestuurders  177 173 
Commissarissen en voormalige commissarissen 46 29 
 

  

 223 202 
 

  

 

De beloning van de directeur-bestuurder, mevr. ir G.N. Sweringa, kan als volgt worden gespecificeerd: 

 2012 2011 
   
Totaal vast inkomen 133 130 
Pensioenlasten 30 30 
Vergoedingen en werkgeverslasten 14 14 
 

  

 177 174 
 

  

 

Het totaalbedrag kan als volgt per individueel lid van de raad van commissarissen worden gespecificeerd: 

  2012 2011 
Naam Functie   
M. Siliakus voorzitter 13 8 
L.M. Bouwmeester-den Broeder lid 9 5 
P.H. Schouten (tot 1 juli 2012) lid 2 5 
F.D. van Kuik lid 9 5 
H.L. van Boven lid 9 5 
M. Visser (vanaf 1 juli 2012) lid 4 - 
 

   

  46 28 
  

  

 

25 RESULTAAT DEELNEMINGEN (NA BELASTINGEN) 
 
 2012 2011 
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen   
Resultaat OFW Holding B.V. -200 -233 
 

  

 -200 -233 
 

  

 

26 HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT 
De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de Oost Flevoland Woondiensten, 
haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in 
artikel 2:382a BW. 
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 KPMG 

Accountan
ts N.V. 

KPMG  
Accountan

ts N.V. 
 2012 2011 
   
Onderzoek van de jaarrekening 36 41 
Andere controleopdrachten 3 0 
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 3 
 

  

 39 44 
 

  

   
   

Dronten, 23 april 2013 

Directeur-bestuurder: 

 

Mevr. ir. G.N. Sweringa  
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OVERIGE GEGEVENS  

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. De Oost Flevoland Woondiensten 
stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. 
 
Voorstel tot resultaatbestemming 
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad van 
commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het positieve resultaat ad 4.256 euro is toegevoegd van de 
overige reserves.  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Door de Eerste Kamer is definitief besloten tot invoering van de verhuurdersheffing voor het jaar 2013. Het 
effect op de kasstromen van OFW in 2013 hiervan bedraagt circa € 60K.  
In navolging van het besluit van de Eerste Kamer tot invoering van de Verhuurdersheffing, heeft het kabinet 
voor de jaren 2014 en verder (vastgelegd in het Woonakkoord) het voornemen om de Verhuurdersheffing te 
verhogen. De jaarlijkse verhuurdersheffing zal volgens dit voornemen voor OFW stijgen van circa € 1.575K in 
2014 tot circa € 2.318K in 2017. Dit heeft gevolgen voor de kasstromen in de komende jaren. 
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft besloten aan corporaties een heffing saneringssteun in 2013 op te 
leggen. Deze heffing saneringssteun (4% van de huuropbrengsten woongelegenheden tot huurtoeslaggrens) 
bedraagt in 2013 circa € 1.117K.  
 
Voor de jaren 2014 tot en met 2017 voorziet het CFV een heffing saneringssteun die afloopt van circa € 866K 
in 2014 naar € 308K in 2017. Deze heffing saneringssteun heeft effect op de kasstromen van de betreffende 
jaren. 
 
De Verhuurdersheffing wordt gekwalificeerd als een vastgoed gerelateerde heffing. De heffingen na 2013 
zijn nog niet door de Eerste Kamer goedgekeurd en derhalve niet door OFW verwerkt in de 
bedrijfswaardeberekening van het sociaal vastgoed in exploitatie per 31 december 2012. Pas nadat de 
definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden zal dit een aanzienlijke invloed op de bedrijfswaarde hebben. 
Het sociaal vastgoed wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen danwel lagere actuele waarde (bedrijfswaarde). Nadat de Verhuurdersheffing voor 
de jaren 2014 en verder definitief is geworden, zal dit tot afwaardering naar lagere actuele waarde kunnen 
leiden. 
 
De heffing saneringssteun is niet vastgoed gerelateerd en zal niet tot een lagere bedrijfswaarde leiden. 
De voornoemde uitgaande kasstromen en eventuele afwaarderingen zullen slechts ten dele kunnen worden 
gecompenseerd door de verruiming van het huurbeleid. 
 
OFW heeft het effect van bovengenoemde maatregelen doorgerekend in de kasstroomprognose. Ondanks het 
feit dat sprake is van substantiële impact op de waardering, is zij op basis van huidige inzichten, van mening 
dat dit niet leidt tot een bedreiging voor de continuïteit, mede door organisatiewijzigingen en bijstelling van 
investeringsplannen.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 
ACCOUNTANT 
 
Aan:  De Directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen van  

Stichting Oost Flevoland Woondiensten 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over 2012 van Stichting Oost 
Flevoland Woondiensten te Dronten (hierna: "de toegelaten instelling") gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2012 en de 
geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de 
jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid BBSH, richtlijn 645 van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol in rubriek A van bijlage 
III bij het BBSH. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant 
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en 
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. 
 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten instelling. Een controle omvat tevens 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van Stichting Oost Flevoland Woondiensten per 31 december 2012 en van het 
resultaat over 2012 in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het BBSH, richtlijn 645 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens. 
 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het BBSH, voor wat betreft het in dit artikel genoemde 
jaarverslag, vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van 
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toepassing zijnde bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 
g BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel2:391 lid 4 
BW. 
 
Groningen, 23 april 2013 
 
KPMG Accountants N.V. 
U. Kleinhuis RA 
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BIJLAGE 

I – Personalia RvC en directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter RvC 
Lid op voordracht van de  
Huurders Belangen Vereniging 
 
Naam: M. Siliakus MBA 
 
RvC-lid vanaf: 2005 (in huidige  

functie vanaf 2010) 
 
Woonplaats: Dronten 
 
Geboortejaar: 1958 
 
Nationaliteit: Nederlandse 
 
Functies: 2012-heden  Directeur Vak V BV 

2010-heden Onderzoeker Adviseur en 
interim-manager Vak Veiligheid 
2009-heden: DGA Stamcel BV 

 
 
Nevenfuncties: Secretaris Stichting Jeugd Gezondheid en 

Voedsel Flevoland 
 
Expertise: Bestuurlijke ervaring en inzicht in politieke 

verhoudingen, Bedrijfseconomie en financiën, 
Personeel en interne organisatie (waaronder 
informatisering), Maatschappelijke kennis en 
kennis  van huurderproblematiek, Marketing/ 
p.r. en ondernemen  

 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam:  Drs. M.J.A. Visser 
 
 
RvC-lid vanaf: 1 juli 2012 
 
Woonplaats: Amsterdam 

 
Geboortejaar: 1952 
 
Nationaliteit: Nederlandse 
 
Functies: 2011-heden: Zelfstandig adviseur en visitator  

2004-2011:Directeur-bestuurder De Sleutels 
 

 
Nevenfuncties: Gemeenteraadslid Amsterdam voor D66  

Lid Raad van Commissarissen Stichting 
Habion 

Lid Raad van Commissarissen Woonstichting 
SSW 

 
 

 
Expertise: Bestuurlijke en politieke ervaring 

Volkshuisvesting, Wijkontwikkeling, 
Ruimtelijke ordening, Grondzaken, 
Bewonersparticipatie 
Bedrijfsvoering, P&O 

  

 

  
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: mr. H.L. van Boven  
MBA MCDM 

 
RvC-lid vanaf: 2010 (in huidige functie  

vanaf 2010) 
 
Woonplaats: Emmeloord 
 
Geboortejaar: 1961 
 
Nationaliteit: Nederlandse 
 
Functies: 2012-heden:  Directeur (DGA) Waterloopbos 

BV en Senior Adviseur van de gemeente 
Noordoostpolder. 
1998 -2012: Gemeentesecretaris en 
Algemeen Directeur van de bestuursdienst 
van de gemeente Noordoostpolder. 
1991-1998: Adjunct Directeur Colo, de 
belangen- en werkgeversorganisatie van de 
Kenniscentra Beroepsonderwijs–
Bedrijfsleven. 

 
Nevenfuncties: Lid van de Landelijke Operationele Staf (LOS), 

de Redactieraad Crisisbeheersing en het 
Landelijk Overleg Coördinerend 
Gemeentesecretarissen (LO-CGS) namens 
de Veiligheidsregio Flevoland. 

 
Expertise: Bestuurlijk politiek krachtenveld 

Bestuurlijk juridische zaken 
Affiniteit RO en volkshuisvesting 

  

  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: F.D. van Kuik 
 
RvC-lid vanaf:  2009 (in huidige functie  

vanaf 2009) 
 

Woonplaats: Dronten 
 
Geboortejaar: 1945 
 
Nationaliteit: Nederlandse 

 
Functies: Van Kuik, Service en Opleiding: opdrachten 

interim management en gespreks- en 
conferentieleiding. 

 
Nevenfuncties: Monumentenwacht Overijssel/Flevoland (lid 

RvT)  
Genootschap Flevo te Lelystad (bestuurslid – 
tot mei 2013)  
Jeugdhulpverlening Vitree Flevoland/West-
Overijssel (lid RvT) 

 
Expertise: Ruimtelijke ordening 

Bestuurlijke ervaring en inzicht in politieke 
verhoudingen 
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Lid op voordracht van de Huurders 
Belangen Vereniging 
 
Naam: L.M. Bouwmeester-den  

Broeder 
 
RvC-lid vanaf: 2011 (in huidige functie 

vanaf 2011) 
 
Woonplaats: Almere  
 
Geboortejaar: 1952 
 
Nationaliteit: Nederlandse 
 
Functies:           2010-heden: Oprichter en eigenaar‘Rederijk’ 

1994-2007: Gedeputeerde provincie 
Flevoland 
2003-2007:  Plaatsvervangend Commissaris 
der Koningin 

 
 
Nevenfuncties: De Meerpaal in Dronten (lid RvT)  

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
Flevoland (bestuurslid) 
Human, humanistische omroep 
(penningmeester)  
Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad 
(vertrouwenspersoon) 

 
 
Expertise: Politieke en bestuurlijke ervaring 

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
Maatschappelijke kennis 

 
  

 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: ir. G.N. Sweringa 
 
Woonplaats: Dronten 
 
Geboortejaar: 1955 
 
Nationaliteit: Nederlandse 
 
Functies: 2000-heden: Directeur- 
 bestuurder Stichting Oost  
 Flevoland Woondiensten  

1997-2000: Directeur woningbouwvereniging 
“Oost Flevoland” 

 
Nevenfuncties:  Regieraad Bouw/Oost Nederland (lid) 

Werkgroep Duurzaamheid van de Regieraad 
Bouw/Oost Nederland (voorzitter) 

 Raad van Advies WoonEnergie (lid) 
 Raad van Advies Aenergie (lid) 

Raad van Toezicht Flevolandschap (lid, vanaf 
2013) 
Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland 
(penningmeester) – t/m december 2011 (nu 
erelid) 
Han Lammers Fonds (penningmeester) – t/m 
februari 2012 

 
 

Lidmaatschappen:  
 
Lid Nederlandse Vereniging Bestuurders 
Woningcorporaties  
Lid Innovatiegroep (samenwerkingsverband 
innovatieve corporaties) 
Lid Management follow up groep 
 

Organen waarin zij OFW vertegenwoordigt: 
  
 Adviesraad Stichting Bouwtalent  

Groene Huisvesters een initiatief van het 
ministerie BZK (lid) 

 



 

 
 

 

 


