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Familie Daal komt 
thuis in Swifterbant

OFW verbetert 
online dienstverlening

Hoe vind ik mijn ideale huurwoning?
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PRATEN HELPT

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

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

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

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

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

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

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

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

Soms zit het leven mee, maar soms helaas ook 
tegen.

Werkloos worden, psychische problematiek, een 
echtscheiding, verslaving, er kan van alles spelen. 
Ook onze huurders komen ermee in aanraking. 
Helaas leidt dit soms tot schulden omdat bijvoor-
beeld de huur niet meer wordt betaald. Dan is het 
heel belangrijk om met ons te komen praten. Wat 
is er aan de hand? Waar loopt iemand tegenaan? 
Aan welke ondersteuning is behoefte? Mensen 
moeten zich openstellen voor hulp, want alleen 
dan kunnen de problemen worden aangepakt. 
Gelukkig is er in Dronten een hele goede samen-
werking tussen hulpverlenende instanties zoals 
maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, GGD, 
maar ook politie en OFW. De gemeente coördi-
neert dit. Deze samenwerking noemen we de 
Dronter Koers. Doel is om te zorgen dat mensen 
het wel redden.

september | oktober | november  2017

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

Dronten

De Noord 47, Het Tussendek 1 t/m 5, 11 t/m 17, 
21 t/m 25, 31 t/m 53, 57 t/m 81, 85 t/m 99

Swifterbant

Granietstraat 4 t/m 8, 12 t/m 16, 
De Greente 1 t/m 37, Koraalstraat 6, 8, 12 t/m 16, 
De Lange Streek 31 t/m 53

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
KLEINE BEURT

Dronten

Baskenstraat 5 t/m 11, 15, 19 t/m 33, 
Commandeurstraat  1 t/m 31, 2 t/m 12, 18, 32, 
Harpoenierstraat 1 t/m 9, 13, 17, 19, 23 t/m 31, 
Kampanje 1 t/m 15, 21 t/m 49, 
Walvisstraat 4 t/m 14, 20 t/m 30

ONDERHOUD KLUSWIJZER

Centrale verwarming ontluchten…
De zomer is bijna afgelopen en de winter weer 
in aantocht. Dan is het belangrijk dat uw centrale 
verwarming (cv) goed werkt. Is dit niet het geval? 
Dan kunnen de radiatoren lucht bevatten. U 
merkt dan dat ze minder warm worden en/of een 
borrelend of tikkend geluid maken. Voor een goede 
werking is het noodzakelijk dat u de radiatoren regelmatig ontlucht.

…en de cv weer bijvullen
Als het bovendien lang duurt, voordat het water warm wordt of in de slaapkamer 
boven helemaal niet, kan het zijn dat er te weinig druk op het systeem staat. 
Controleer in dat geval de wijzer op de ketel en vul indien nodig water bij. Het is 
niet verontrustend als de radiatoren bij de eerste keer opstoken even een vreemde 
lucht veroorzaken. Dat is stof die warm wordt en een geur afgeeft.

‘Algemene gebruikershandleiding’ weet raad
Een stappenplan voor het ontluchten van uw radiatoren en het bijvullen 
van de ketel vindt u in de ‘Algemene gebruikershandleiding’ op www.ofw.nl/
gebruikerskaarten. Ook vindt u daar diverse gebruikerskaarten van 
systemen die wellicht in uw woning aanwezig zijn.

TEST UW ROOKMELDERS

Het is een van de allerergste nachtmerries: brand in 

huis. Het is dus belangrijk om rookmelders in huis te 

hebben en deze minimaal 1x per maand te testen. 

Houd de testknop ingedrukt totdat het alarm afgaat. 

Het alarm stopt na een aantal seconden. Lukt het 

testen niet? Dan kan de batterij leeg of de 

rookmelder stuk zijn. De batterij kunt u zelf 

vervangen. Als de rookmelder stuk is, neem dan 

contact met ons op. 

Waaruit blijkt nu dat de 
samenwerking werkt? Een 
belangrijke is dat er heel 
weinig huisuitzettingen 
zijn wegens huurschuld 
en dat is al jaren zo. Met 
een huurder met huurschuld probeert OFW 
altijd in gesprek te komen en die persoon in 
contact te brengen met (schuld)hulpverlening. 
Vrijwel iedereen die in de problemen zit, maakt 
hier gebruik van. Ook geeft OFW bewoners uit 
de gemeente Dronten, waar twijfel is of ze het 
zelfstandig redden, een kans. Er worden speciale 
afspraken op maat gemaakt, waarbij ook de zorg/ 
ondersteuning wordt geregeld. Soms huurt eerst 
de zorginstelling en wordt de huurovereenkomst 
later omgezet op naam van de huurder. Soms 
wordt naast een huurovereenkomst een bege-
leidingsovereenkomst afgesloten. Hierin wordt 
bijvoorbeeld zorg geregeld. 

Dus kent u mensen die het even niet redden, raad 
ze aan om in gesprek te gaan. Bij OFW ontvangen 
we hen graag. 

Truus Sweringa
directeur bestuurder
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Veel Nederlanders zouden graag verhuizen naar de 
Nederlandse Antillen, maar Leidy Daal dacht daar 
anders over. “Mijn man en ik wilden voor onze kinderen 
een goede toekomst, maar goed vakonderwijs is er op 
de Antillen niet. Mijn man is gebleven voor zijn werk, ik 
ben met de kinderen verhuisd naar Nederland, waar 
St. Maarten bij hoort.” Op advies van kennissen ging ze 
in Almere wonen in een kleine huurwoning. Omdat de 
huur vrij hoog was, tipte haar collega haar over de regio 
Dronten. Dus schreef ze zich in bij OFW.

Afspraak is afspraak
In januari kwam een woning vrij aan Het Blazoen in Swif-
terbant. Haar eerste indruk? “Een mooi ruim huis, maar 
wat is het stil”, zegt ze in een mix van Nederlands en 
Engels. Op St. Maarten spreekt men nauwelijks Neder-
lands; dat heeft ze hier moeten leren, bijvoorbeeld op 
haar werk in Lelystad als laborant bij een cateringbedrijf. 

Tot drie jaar geleden woonde Leidy Daal met haar gezin nog 
op het warme eiland St. Maarten, sinds een half jaar is ze 
Swifterbanter. ‘Lekker, die stilte, het voelt als thuiskomen.’

  FAMILIE DAAL  
KOMT THUIS IN SWIFTERBANT

Haar kinderen spreken de taal al goed. Brandon (19) 
studeert in Amsterdam voor ict-medewerker, Leisha (16) 
zit op het Ichthus College in Dronten. Ze hebben hun 
plek gevonden, zijn gek op patat en kennen de eigen-
aardigheden van de Hollanders: “Alles gaat hier volgens 
afspraak. En dan moet je op tijd komen”, lacht Leidy.

Genieten van de wolken
De familie Daal en hun chihuahua Nicky zijn tevreden, 
hoewel het soms wennen was. “Zo hebben we hier leren 
fietsen, want op St. Maarten is dat te gevaarlijk. Vooral 
voor mijn kinderen is het hier een fijne plek; we hebben 
prima buren en je hebt alle voorzieningen in de buurt.” 
Dat vindt dochter Leisha ook, die aanschuift op de bank: 
“De leukste plek is de tweedehandswinkel in Dronten. 
Daar haal ik regelmatig voor een paar euro oude elpees.” 
Zoon Brandon is juist meer van de rust en vindt de 
woning in Swifterbant daarom prima. Zelf mag Leidy 

HUURDERS IN BEELD4
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graag hardlopen: “Dan geniet ik van het wolkendek: dat 
zie je op de Antillen niet. En de wind hier valt best mee, 
vergeleken met de orkanen daar.”

De zon weer in huis
De vrijstaande villa met plat dak op St. Maarten is een 
Hollandse rijtjeswoning geworden. Keurig ingericht 

“Ja, hier ligt onze toekomst. We voelen ons thuis”

met haar hobby-orchideeën. “De bananenbomen en 
palmen mis ik niet echt. We gaan de tuin opknappen 
als ons woonblok straks gerenoveerd is. En ik zou graag 
zonnepanelen willen (laten) plaatsen. Ja, hier ligt onze 
toekomst. We voelen ons thuis.”



 

“We maken meters”, vindt de tweede man van Aeres, 
waaronder de locatie aan De Drieslag in Dronten 
valt. De opleiding in Dronten telt ruim tweeduizend 
studenten, waaronder 150 internationale studenten. 
“De behoefte aan kamers is groot, want er hebben zich 
voor onze faculteit in Dronten dit jaar maar liefst weer 
20 procent meer eerstejaars aangemeld. Dat komt 
omdat ‘groene’ opleidingen in trek zijn. We bieden 
opleidingen aan met een scherp profiel, vooral oplei-
dingen zoals veehouderij en tuin- en akkerbouw. Daar 
komen mensen uit heel Nederland en het buitenland 
voor.”

OFW regelt alles voor ons
“Omdat de woonruimte voor studenten in Dronten 
beperkt is, hebben wij naar maatwerk gezocht”, 
vertelt Houterman. Dankzij de samenwerkende 
driehoek Aeres, gemeente Dronten en OFW zijn er 
afspraken gemaakt voor voldoende voorzieningen 

voor studenten. De onderwijsinstelling heeft niet de 
kennis van woningen bouwen en verhuren. Daarom 
heeft ze OFW als Dronter specialist gevraagd om dit 
op zich te nemen. Aeres stelt de grond beschikbaar en 
alles verloopt verder via OFW. “Dat geldt ook voor de 
andere 280 appartementen op onze campus, die er al 
jaren staan. We zijn tevreden over de verhuur en het 
onderhoud.”

Blij met gemeente en OFW
Houterman is blij dat de 50 appartementen in slechts 
tien weken tijd nog voor dit nieuwe schooljaar gebouwd 
konden worden. “Ik was bij de start van het project, 
een mooi moment. De nieuwe studenten konden er zo 
intrekken begin september. Alle lof voor OFW.” Overi-
gens is OFW nog voornemens om dit jaar nog 35 extra 
kamers te bouwen. “Onze groei zet door. Daarom is het 
prettig een goede relatie met OFW en de gemeente te 
hebben.”

AERES EN OFW MAKEN    
      (KUBIEKE) METERS
Een schoolvoorbeeld van opbouwende samenwerking, die 50 extra 
studentenkamers bij de campus van Aeres Hogeschool in Dronten. 
Vicevoorzitter van de Aeresgroep Joep Houterman is blij met OFW.
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PROJECT IN BEELD

 

In het afgelopen jaar ging zowel het nieuwe portaal 
voor woningzoekenden als de nieuwe website van OFW 
live. Eind november 2017 is het portaal voor huurders 
(MijnOFW) aan de beurt. 
Naast een aanpassing naar de nieuwe huisstijl, wordt het 
portaal een stuk gebruiksvriendelijker. Het persoonlijke 
portaal is dan bijvoorbeeld ook geschikt voor de mobiele 
telefoon en tablet (gebruiksvriendelijke computer). Zo 
kunnen nog meer mensen van onze online diensten 
gebruik maken. 

Verbeterde dienstverlening 
OFW is al een behoorlijke tijd druk om haar ICT-omgeving 
te verbeteren. Het huurdersportaal is hier ook onderdeel 
van. Met deze wijzigingen stappen we over op de nieuwste 
technieken en middelen. En zo kunnen we onze dienst-
verlening verder verbeteren en efficiënter werken. Steeds 
meer mensen willen hun zaken digitaal beheren. Klanten 
die dit willen, kunnen daarom gebruikmaken van onze 
verbeterde systemen. Mensen die dit niet willen, kunnen 
op werkdagen ons bellen tussen 8.30-13.00 uur of ons 
kantoor binnenlopen voor vragen. ‘s Middags werken we 
op afspraak, zodat je niet hoeft te wachten tot je aan de 
beurt bent. 

Wat kunt u online regelen? 
- een reparatieverzoek doen
- uw huurcontract raadplegen 

OFW VERBETERT 
  ONLINE DIENSTEN
Vanaf de bank je reparatieverzoek indienen op een moment 
wanneer jij dat wilt. Met ook nog eens de mogelijkheid om te 
zien wat de status is van je verzoek. 
Vanaf eind november wordt dit nog eenvoudiger. 

- uw betalingen bekijken (rekeningoverzicht) + online 
betalen

- een betalingsregeling aanvragen
- de huurprijsopbouw inzien
- uw persoonlijke gegevens wijzigen
- medehuurderschap aanvragen of opzeggen
- betaalgegevens inzien en machtiging doen voor 
 automatisch incasso

Belangrijke data
Tussen 1 november en 1 december worden onze 
systemen omgezet. Er is dan een verminderde toegang 
tot onze gegevens. Wilt u daarom uw verzoeken zoveel 
mogelijk voor of na deze datum doen? We vragen begrip 
voor langere wachttijden en een iets beperktere dienstver-
lening. We spannen ons in voor zo weinig mogelijk hinder. 
De volgende dagen is OFW in verband met deze overgang 
gesloten:
- vrijdag 3 november vanaf 12.00 uur
- maandag 13 november gehele dag 

Uiteraard zijn we op de dagen dat we gesloten zijn, wel 
bereikbaar voor meldingen die niet kunnen wachten tot 
de volgende dag. U kunt ons dan bereiken op het alarm-
nummer van OFW: 0320-257157.  
Van 3 t/m 20 november is ons huurdersportaal (mijnOFW) 
niet bereikbaar en kunt u tijdelijk uw woonzaken niet 
online regelen.
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IN GESPREK MET

“We zijn nu nog kwiek”, vertelt Tini 
(69) van Haeften. “Maar met het oog 
op de toekomst wilden we graag 
een woning waar we oud kunnen 

worden.” Zo schreef het echtpaar 
zich bijna vier jaar geleden al in 
bij OFW. Hun wortels liggen in de 
Amsterdamse Jordaan, maar al 

enkele jaren geleden woonden ze in 
de winterperiode in Almere bij hun 
dochter en in de zomerperiode in 
een bungalow op een camping bij 

MARTIE EN TINI VAN HAEFTEN  
HEBBEN HUN PLEK GEVONDEN

De laatste klusjes zijn bijna af in hun nieuwe 
seniorenwoning aan de Cultuursingel in Biddinghuizen. 
In september kan het echtpaar Van Haeften er intrekken. 
“We hebben onze keuze kunnen maken dankzij het 
nieuwe woningaanbodmodel van OFW.”

Lelystad. De regio Dronten sprak 
beiden aan vanwege het groen en 
de voorzieningen. “We wilden graag 
iets gelijkvloers, of met een lift”, 
zegt Martie (71) van Haeften. “Dat 
hebben we hier gevonden. Voor ons 
huis hebben we groen uitzicht en 
parkeerruimte. De winkels en het 
gezondheidscentrum zijn vlakbij.”

Best even spannend
Eerst richtte het echtpaar zich op 
appartementen, maar die gingen 
op het laatste moment steeds naar 
iemand die langer ingeschreven 
stond. Het nieuwe aanbodmodel 
bood meer zoekmogelijkheden: “We 
konden op de website in ons eigen 
zoekprofiel invullen wat we wilden”, 
aldus Tini. Het was even wennen, 
maar ze kreeg er snel plezier in. 
“Op een gegeven moment kregen 
we dagelijks een mailtje met een 
beschikbare huurwoning die bij ons 
paste. Regelmatig gingen we even 
buurten. Tussentijds hebben we ons 
profiel aangepast om het aanbod 
meer op maat te maken. Deze 
woning was het helemaal en hebben 
we geaccepteerd via een klik op 
de website. Het wachten was best 
even spannend. Maar wij kregen ‘m. 
Daarna hebben we de benodigde 
documenten ingevuld en opge-
stuurd naar OFW. Op 28 juni hebben 
we getekend!”

HOE VIND IK MIJN 
IDEALE 
HUURWONING?
Welke woning past bij mij? Met ons 
aanbodmodel vinden huurders op onze 
website www.ofw.nl gemakkelijker en meer 
naar eigen wens de woning die bij hen past. 

Sinds november 2016 kun je als huurder via www.ofw.nl handiger 
zoeken naar de ideale huurwoning. In zes stappen (5-10 minuten) sta je 
ingeschreven als woningzoekende. De medewerkers van het Klant 
Contact Centrum (KCC) van OFW hebben nog enkele tips om snel en 
goed tot de beste woningkeuze te komen. 
- Schrijf je het eerste jaar op www.ofw.nl gratis in als woningzoekende. 

De jaarlijkse verlenging kost telkens 15 euro.
- Sta je al ingeschreven? Log dan in met je eigen gebruikersnaam en 

wachtwoord. 
- Heb je zelf geen e-mail, vraag dan familie/bekenden om hulp. Of neem 

contact op met OFW.
- Houd je persoonlijke (inkomens)gegevens actueel. Zo voorkom je dat 

je op een ‘verkeerde’ woning reageert en een woningaanbod wordt 
ingetrokken.

- Beperk je binnen je zoekprofiel niet te veel voor bijvoorbeeld een 
specifieke buurt/wijk of aantal kamers. Beter te veel dan te weinig 
keus.

- Senioren kunnen kiezen uit appartementen (met lift) of woningen met 
voorzieningen op de begane grond.

- Als je inlogt, zie je alleen de woningen die passen binnen de huurprijs-
klasse die voor jou geldt.

- Elke woning wordt zeven dagen geadverteerd, voordat deze wordt 
aangeboden.

- Ben je de eerste rechthebbende, dan krijg je een 
 aanbieding en moet je vervolgens de gevraagde 
 documenten invullen en opsturen.
- Daarna volgt beoordeling en – als het akkoord 
 is – een bevestiging van acceptatie van de 
 woning.

Bij toewijzen 
gaat het om de periode 

als ingeschreven woning
zoekende. De langst 

ingeschreven woningzoekende 
heeft recht op de woning. 

Gemiddeld staat een huurder 
twee jaar ingeschreven 

bij OFW.
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LAAT TUINOVERLAST  
       NIET WOEKEREN

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Hoort er bij uw woning een tuin, dan bent u verplicht die 
tuin te onderhouden en ervoor te zorgen dat deze netjes 
is. Omdat tuinen aan elkaar grenzen, hebben buren al 
snel met elkaar te maken bij het maken van een tuinaf-
scheiding. Vaak komen buren er samen uit; denk aan het 
aanschaffen en plaatsen van een schutting. Samen iets 
opbouwen, leidt meestal tot een goed burencontact.

Mooi vindt niet iedereen altijd mooi
Maar soms kan de tuin van de buren - onbedoeld - tot 
irritatie leiden. Denk aan een overhangende tak of struik. 
Wat de een mooi vindt, kunnen de buren anders zien. Of 
neem een bloeiende onkruidtuin die door verstuiving de 
buurtuin ook voorziet van onkruid. Aan de andere kant 
stelt ook niet iedereen het gebruik van bestrijdingsmid-
delen op prijs. Zo kunnen ook de sierplanten in de tuin 
van uw buren erdoor geraakt worden. 
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Voor de één is de tuin een leuke hobby, 
voor de ander een verplichting. 
Hoe ga je om met je eigen tuin en hoe 
zorg je dat je samen met de buren goed 
‘door een tuin kunt’?

Hoe voorkom ik onenigheid over de tuin?
Officieel mag u alles wat over uw erfgrens heen groeit, 
wegknippen. Voor de goede relatie is het beter om dat 
in overleg te doen. Bespreek het met de buren. Of dit 
nu het vele onkruid is of de heg tussen uw tuinen die te 
ver uitdijt. Vaak is de oplossing dichterbij dan u denkt. 
Misschien beseft de ander niet dat u hinder ervaart. Of 
kan de ander het lichamelijk niet zelf doen. Wellicht kunt 
u wat voor uw buren betekenen om samen de tuin bij te 
houden. Bespreek met hen of u bijvoorbeeld de heg aan 
uw kant of aan beide zijdes mag snoeien. 

Door te praten en samen te werken met elkaar kunnen 
u en uw buren de tuin hebben, die u beiden wilt. Laat 
tuinhinder niet groeien, maar wees er op tijd bij. 

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

Is het onkruid bij de 
buren zodanig hoog, en heeft 

u de buren hier zonder resultaat 
op aangesproken? 

Meld de overlast schriftelijk bij OFW 
via de mail of per post (zie de adres

gegevens onderaan pagina 2). 
De sociaal wijkbeheerder 

zal bij uw buren poolshoogte 
nemen en zo nodig actie 

ondernemen.

Cum laude geslaagd 
“OFW is cum laude geslaagd voor 
deze visitatie”, aldus prof. dr. Pieter 
Hooimeijer, voorzitter van de visi-
tatiecommissie, tijdens de presen-
tatie van het rapport. Aan de hand 
van persoonlijke interviews met de 
belanghebbenden beoordeelde de 
onderzoekscommissie de corpo-
ratie. De scores werden verkregen 
voor het presteren naar opgaven en 
ambities (8,0), het presteren volgens 
belanghebbenden (7,7), het pres-
teren naar vermogen (7,0) en het 
presteren naar governance (7,4).

Complimenten voor 
verankering
Bijzondere complimenten kregen 
we voor de sterke verankering in de 
lokale gemeenschap en de uitste-
kende verhouding met de Huurders 
Belangen Vereniging. In het rapport 
staat: 

PRESTATIES ONDER DE LOEP
Dit voorjaar heeft OFW voor de vierde keer een visitatie uit 
laten voeren. Een externe en onafhankelijke commissie 
bekeek hoe we op verschillende gebieden presteren, wat 
onze ambities zijn en hoe belanghouders naar de organisatie 
kijken en voerde diverse persoonlijke gesprekken hierover. 
Wat zijn de uitkomsten?

11

‘De huurders en de huurdersbelangen-
vereniging zijn zeer positief over OFW. 
De klanttevredenheid is hoog en de 
huurdersvertegenwoordigers beoor-
delen het presteren van OFW als ‘zeer 
goed’. De ingrijpende woningrenovaties, 
waarbij de huurders veel inspraak 
hebben en de huurprijs ongewijzigd 
blijft terwijl de energielasten flink 
omlaag gaan, worden zeer gewaar-
deerd.’

Onze sterke punten
Een ander kenmerkend aspect dat de 
commissie opmerkte, is dat we voor-
loper zijn op het gebied van ‘duur-
zaamheid’. Ook op het gebied van 
‘kwaliteit van woningen en woningbe-
heer’ onderscheiden we ons duidelijk 
in positieve zin van andere corpora-
ties. De commissie heeft de prestaties 
van OFW op dit onderdeel beoor-
deeld met een 9, een cijfer dat maar 
weinig gegeven wordt in visitaties.
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OFW Vizier is een uitgave van OFW. 
Niets in deze uitgave mag worden 
overgenomen en/of op enige wijze 
worden gereproduceerd zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

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

Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten

Begrippen
Visitatie = extern onderzoek over 
kwaliteit OFW
Belanghouders = mensen en organisaties 
die een relatie met OFW hebben
Commissie = een groep personen die de 
verantwoordelijkheid draagt voor het 
uitvoeren van een bepaalde taak 
Cum laude = een aanduiding die wordt 
gebruikt als mensen met hoge cijfers 
slagen voor hun universitair examen of 
doctoraalexamen. Ook wordt de kwalifi
catie gebruikt voor mensen die op 
excellent niveau promoveren.

Verbeterpunten goed opgepakt
De visitatiecommissie is tevens blij 
te zien dat OFW de verbeterpunten 
van de vorige visitatie heeft opge-
pakt. Zoals blijkt uit het rapport 
zijn de belanghebbenden over het 
algemeen erg tevreden over hun 
samenwerking en de communicatie 
met OFW. 
• Het volledige rapport kunt u lezen 

op www.ofw.nl/publicaties.
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Tussen 1 november en 1 december 2017 worden onze systemen omgezet. (Lees ook het artikel op pagina 6) 
We hebben dan beperkte toegang tot onze klantgegevens. Wilt u daarom uw verzoeken zoveel mogelijk voor of na 
deze datum indienen? Lukt dit niet, dan vragen we begrip voor wellicht langere wachttijden en een iets verminderde 
dienstverlening. De volgende dagen is OFW in verband met deze overgang gesloten:
• vrijdag 3 november vanaf 12.00 uur
• maandag 13 november gehele dag

BELANGRIJKE DATA

ACCEPTGIRO STOPT
Betaalt u nog met een acceptgirokaart? Vanaf november stoppen we met het versturen van acceptgirokaarten. 
Als u ons nu machtigt voor automatisch incasso door het tekenen van het machtigingsformulier dat wij u 
toesturen, dan maakt u kans op een tuinbon ter waarde van 50 euro. U kunt het machtigingsformulier vinden in 
MijnOFW of op kantoor bij OFW komen ondertekenen.

VERGEET NIET UW 
SLOTEN TE SMEREN
Werkt het slot van uw voor- of achterdeur niet goed? 
Smeer uw slot minimaal 2x per jaar in met de spray 
die u gratis bij OFW kunt ophalen.

LIDMAATSCHAP ICARE
Per 1 januari 2018 stopt het collectieve lidmaatschap van zorgorganisatie Icare via OFW. De lidmaatschapskosten worden 
dan niet meer met de huur mee berekend. U heeft een brief van Icare ontvangen met een aantrekkelijk aanbod om 
rechtstreeks via hen lid te blijven. Als u hiervan gebruik wilt maken, denkt u er dan aan om de machtiging in de antwoord-
envelop te retourneren?




