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Tafeldiscussie: Energieneutraal in 2030 

 We hebben met de input van de stakeholders ‘OFW op weg naar Energieneutraal in 2050’ 

geschreven. Dit visiedocument verwoordt ons energiebeleid voor de komende decennia en 

geeft richting aan ons handelen om tot een energieneutraal woningbezit te komen in 2050. In 

ons (algemene) beleidsplan (2012) was als ambitie verwoord dat onze woningen in 2030 

energieneutraal zouden zijn. Maar gezien onze investeringsmogelijkheden, de door OFW (op 

verzoek van stakeholders) ruimer gekozen definitie voor energieneutraal (inclusief 

elektriciteitsgebruik en niet alleen verwarming en warmwater) en de huidige stand van de 

techniek is 2030 geen realistisch doel. We hebben er daarom voor gekozen aan te sluiten bij 

de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord voor duurzame groei (2013). 

 We spraken in de tafeldiscussie over de definitie van ‘Energieneutraal’. Eén van de conclusies 

was dat het gaat om het totale woningbezit van OFW dat per saldo energieneutraal zou 

moeten zijn, niet iedere woning afzonderlijk. Immers, niet alle woningen hebben bijvoorbeeld 

een gunstige ligging voor PV-panelen. Dit is in ‘OFW op weg naar Energieneutraal in 2050’ ook 

het uitgangspunt geworden.  

 De stakeholders gaven aan dat we ons met name moesten richten op de ‘gebouwgebonden 

energiebesparing’. Dit doen we. Bijvoorbeeld door de woningen te moderniseren, daarnaast 

hebben we ook aandacht voor besparen op de ‘gebruikersgebonden energie’. Stakeholders 

hebben daarover aangegeven dat het belangrijk is dat bewoners zelf de regie kunnen 

houden bij het gebruik van de installaties in de woning. We volgen de ontwikkelingen in de 

installatietechniek nauwgezet en bij de toepassing is ‘gebruiksvriendelijk’ een voorwaarde. 

 Eén van de aandachtspunten van de stakeholders was dat energiebesparing geen 

rekentechnisch trucje moet zijn (het optellen van installatietechnische maatregelen geeft een 

gunstig energielabel en theoretisch minder energieverbruik). Dit levert niet altijd 

daadwerkelijk minder verbruik op. Dit doen we dan ook niet. Uit zeer recente cijfers van 

Aedes (opgesteld door TU Delft) blijkt dat de isolatiewaardes van onze woningen beter zijn en 

het werkelijk gasverbruik van onze bewoners erg laag is in vergelijking met andere 

corporaties. Dit is gevolg van ons werken volgens de trias energetica waarbij eerst gestuurd is 

op het verlagen van het energiegebruik door woningisolatie. 

 Een ander aandachtspunt was dat bij het energieneutraal maken van woningen wel een 

vergoeding in bijvoorbeeld de vorm van huurverhoging gevraagd kan worden, maar dat er 

dan wel voordelen voor bewoners aan moeten zitten. Vanaf 2016 gaan we PV-panelen 

aanbrengen op woningen bij bewoners die dat willen. We vragen hier een vergoeding voor, 

maar het levert de bewoner ook wat op. 

 Stakeholders opperden het idee dat PV panelen mogelijk ook op andere plekken dan daken 

aangebracht kunnen worden. Dit houden we in ons achterhoofd: voorlopig hebben we nog 

veel daken die we ervoor kunnen gebruiken. 

 Stakeholders vinden het belangrijk dat we de bewustwording over energiebesparing bij 

huurders vergroten. We hebben op onze website tips staan die we ook delen via Facebook. 

De Huurders Belangen Vereniging heeft twee energieambassadeurs die huurders graag 

advies geven. Zij zijn ook betrokken bij het PV panelen project en adviseren ons over de 

bewonerscommunicatie. In 2015 zijn energiecoaches van WoonEnergie bij huurders langs 

gegaan om voorlichting te geven. 
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 Het verslag van de stakeholdersbijeenkomst 2015 vindt u hier. 



Tafeldiscussie: Basiskwaliteit van onze woningen 

 We hebben met de input en aandachtspunten van de stakeholders de beleidsnotitie ‘OFW 

Basiskwaliteit’ geschreven. In deze beleidsnotitie komen naast een norm voor de vereiste 

technische kwaliteit van onze woningen ook onderwerpen aan de orde die een directe relatie 

hebben met het veilig, gezond en comfortabel wonen in onze woningen. 

 Een idee dat door stakeholders is genoemd is dat in seniorenwoningen geen bovenkasten in 

de keuken worden geplaatst maar in plaats daarvan korflades. Dit wordt op verzoek 

toegepast (bij lades in plaats van bovenkasten worden geen extra kosten in rekening 

gebracht).  

 Hoekkasten worden als zeer onpraktisch ervaren, hiervoor zou een carrousel een uitkomst 

zijn. Dit is een dure oplossing en wordt om die reden niet toegepast. 

 Als basiskwaliteit zien stakeholders ook een tweede toilet. Dit wordt veelal toegepast 

(afhankelijk van de situatie tegen een huurverhoging/meerprijs). 

 Bergingen waarin voldoende ruimte is voor het stallen van fietsen en het opladen van 

elektrische fietsen / scootmobiel. Dit nemen we mee bij eventuele nieuwbouw. Daarbij 

moeten we ook rekening houden met brandveiligheid. 

 De aandachtspunten die in het verslag staan zullen we blijven monitoren of over in gesprek 

gaan (diversiteit in wensen van onze doelgroepen, veranderende doelgroepen, 

keuzemogelijkheden, hoe ‘luxe’ moet de basiskwaliteit zijn, moderniseer je woningen of 

vervang je ze door nieuwbouw) 

 

Tafeldiscussie: Digitale dienstverlening 

 Er werd door de stakeholders aangegeven dat digitale dienstverlening bij ’Wonen en Zorg’ 

zich steeds verder ontwikkeld. We volgen deze ontwikkelingen en staan open om vanuit de 

‘wonen-kant’ en onze kerntaak mee te denken over mogelijkheden in onze woningen.  

 Een andere suggestie was: digitale dienstverlening door ‘verbinding’ met de woningen 

(bijvoorbeeld installaties in de woningen in verbinding zetten met OFW of contact met 

klanten via tablet verbinding). We hebben hier geen concrete actie op ondernomen. 

Vanzelfsprekend kunnen klanten ons digitaal bereiken. 

 Wel hebben we digitale dienstverlening via onder andere social media opgezet (Facebook, nu 

zo’n 500 volgers). We willen dit nog beter neerzetten: bijvoorbeeld meer de interactie met 

onze klanten krijgen. Mogelijk kunnen we daarna (digitale) community’s opzetten bijvoorbeeld 

bij een moderniseringsproject. We onderzoeken of we Twitter en/of YouTube op termijn gaan 

gebruiken. Informatievoorziening bij bijvoorbeeld een moderniseringsproject gaat ook veelal 

digitaal. 

 Het idee om een Wifi-netwerk in de woningen aan te leggen (als ‘basiskwaliteit’) nemen we 

niet over. Dit past niet binnen de kerntaak van woningcorporaties zoals dat in de Woningwet 

verankerd is.  

 Met het idee om een OFW app te maken zijn we een proef gestart. In het 

moderniseringsproject Greente-Zuid kunnen bewoners via een app keuzes maken met 

betrekking tot de vervanging van hun badkamer en keuken. We werken ook aan een nieuwe 

website die gebruiksvriendelijk is en eenvoudig op de mobiele telefoon te gebruiken is voor 

reparatieverzoeken en andere huurderzaken. We zullen aan onze klanten de mogelijkheid 

bieden voor een uitleg over het gebruiken van de nieuwe website. Naast de uitgebreide 

mogelijkheden in onze digitale dienstverlening blijft altijd de mogelijkheid voor persoonlijk 

contact. Doordat onze openings-/bereikbaarheidstijden zijn aangepast, kunnen we nu beter 

met klanten een afspraak maken en is er tijd om uw vragen te beantwoorden. 

 OFW zou in samenwerking met andere corporaties gezamenlijk de software/hardware die de 

digitalisering van de dienstverlening mogelijk maken, kunnen inkopen. Voor de nieuwe 

website gaan we uit van de standaard-software. We nemen deel aan gebruikersgroepen 

(bestaande uit meerdere corporaties). Ook bij releases bijvoorbeeld wordt dan gezamenlijk 



de focus bepaald en kennis/ ervaring uitwisselen. Ook voor ons nieuwe primaire ICT-systeem 

gaan we uit van de standaardsoftware. 

 

Tafeldiscussie: Samenwerking in de participatiesamenleving 

 We werken prettig samen met onze partners. Zo nemen we in de ‘Dronter koers’ deel aan 

‘ronde tafel-overleggen’ rondom individuele casuïstiek. Dit vindt plaats op initiatief van de 

gemeente en maatschappelijk werk en in samenwerking met andere partners in het sluitend 

vangnet. Waar er sprake is van problematische schulden of (woon)overlast kan OFW ook het 

initiatief nemen. Onze rol is met name signaleren en nagaan welke partners in het sluitend 

vangnet hulp of zorg kunnen bieden. In 2015 hebben we aan 15 gesprekken deelgenomen. 

 We zijn in gesprek en werken samen met de partners in het wijk- en buurtbeheer. We hebben 

onder andere input (mede afkomstig van de stakeholdersbijeenkomst 2015) geleverd op het 

nieuwe wijk- en buurtbeheer-beleidsplan van de gemeente.  

 Samen met de gemeente is een project opgestart: vroeg signaleren armoede. 

 Een aandachtpunt blijft dat mensen met een beperking of zorgvraag vaker zelfstandig 

moeten wonen met hulp uit de omgeving. De samenwerking met anderen is goed. Wanneer 

wij punten aandragen of onze zorgen uiten, dan worden deze opgepakt door de betreffende 

partijen. 

 Zorgpartij Triade gaf aan dat het lastig is om de uitstroom van cliënten te organiseren. De 

organisatie vroeg zich af of de huidige woningvoorraad (qua betaalbaarheid, vangnet) wel 

geschikt is voor de cliënten die uitstromen. Dit onderwerp komt aan de orde bij de 

stakeholdersdag op 4 oktober 2016.  

 De Meerpaal kent veel vrijwilligers. Aandachtspunt is dat er goed moet worden nagedacht 

over de rol die vrijwilligers kunnen vervullen en de rol die professionele organisaties op 

moeten pakken. In oktober 2016 hebben wij een gesprek met de Meerpaal over wat 

statushouders, asielzoekers in dit kader zouden kunnen betekenen (bijvoorbeeld ten aanzien 

van tuinonderhoud). 

 Een idee dat geopperd was is om studenten huurverlaging te geven wanneer zij actief 

participeren in de samenleving door hulpbehoevenden in hun woonomgeving een helpende 

hand te bieden. Onze studentenwoningen liggen niet in de wijken waar dit zou kunnen. We 

gaan nu eerst na of statushouders, asielzoekers iets in kunnen betekenen. 

 Een aandachtspunt dat geuit is, is dat de partijen in de samenleving in mogelijkheden in 

plaats van in beperkingen moeten denken om de participatiesamenleving tot een succes te 

maken. Een mooi voorbeeld is dat sinds 2015 de Voedselbank gehuisvest is in een loods van 

OFW. De Voedselbank heeft er een ‘community project’ van gemaakt. Dat wil zeggen: 

verbouwen samen met mensen en bedrijven uit de samenleving en scholen (stages).  

 Een idee dat geopperd is dat mensen die een ander willen helpen in contact moeten worden 

gebracht met mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Net als bij het 

maatjesproject. OFW participeert inmiddels in het netwerk: ‘burgers in de knel’ (een initiatief 

van de Voedselbank). 

 De omgeving moet zich verantwoordelijk voelen voor mensen die hulp nodig hebben. Een 

Eigen Krachtconferentie, een bijeenkomst waarbij samen met familie en bekenden een plan 

voor de toekomst wordt gemaakt, kan uitkomst bieden. In Dronten heeft dit nog niet 

plaatsgevonden, maar mogelijk in de toekomst wel Het initiatief ligt daartoe dan bij de 

gemeente.  

 Er zou een goede, sociale atlas moeten komen waarin duidelijk staat wie welke rol kan 

vervullen en hoe organisaties samenwerken. Deze atlas kan mensen helpen als ze hulp 

zoeken of een initiatief willen ontplooien. De gemeente werkt hier aan. 

 Als suggestie werd gegeven dat meer gebruik van de aanwezige kennis van bewoners 

gemaakt moet worden en dat de bewoners van een wijk zelf in beweging komen. Dit wordt 

bereikt door bewoners zelf dingen te laten bepalen en ze opdrachtgever te maken. Op deze 

manier worden dingen niet opgelegd, maar wordt de ontwikkeling van eigen initiatieven 

gestimuleerd. In het nieuwe beleidsplan wijk- en buurtbeheer van de gemeente is dit een 



speerpunt. Ook de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor LEMON 2016 (in opdracht van 

gemeente en OFW) kunnen we hierbij betrekken. 


