
 

 

SAMEN 

Met gepaste trots heb ik kennis genomen van het oordeel én de geschetste ontwikkelpunten zoals aangegeven 
door onze stakeholders en opgetekend door de visitatiecommissie.  Hoewel er soms verschillen zijn in de zwaarte 
van de beoordeling van elementen, is er een grote mate van herkenning in de feedback. Er ligt dan ook een 
waarde(n)vol visitatierapport waarmee Omnia Wonen de komende jaren voorruit kan. Het duidt de effecten van 
de ontwikkeling van de afgelopen jaren en geeft richting voor de vervolgstappen. Ze sluiten goed aan bij onze 
eigen beelden en voornemens. 
  
De omvangrijke uitdagingen die Omnia Wonen afgelopen jaren zowel intern als extern heeft opgepakt zijn meer 
dan opgemerkt. Onze samenwerkingspartners herkennen en waarderen de ingezette koers. Het effect daarvan 
is dat het oordeel over het volkshuisvestelijk presteren naar vermogen door Omnia Wonen zonder meer positief 
is.  
 
Voor veel van onze stakeholders was evenals voor onszelf de ingezette koers een breuk met het verleden. De 
veranderingen zijn gepaard gegaan met het ontstaan van ‘haarscheuren in de relaties’. Als gevolg van interne 
wisselingen en een nieuwe manier van werken zijn langdurige relaties verbroken en anderen juist (aan het) 
ontstaan. Met de introductie van stakeholdermanagement en multidisciplinaire teams in iedere gemeente in ons 
kerngebied zullen we de komende jaren verder werken aan het opbouwen en verstevigen van de relatie met onze 
huurders én wonen-, zorg- en welzijnspartners. Daarnaast hebben wij het voornemen om de focus op onze 
woningmarktregio verder te vergroten door te starten met de voorbereidingen van de verkoop van onze 
vastgoedportefeuille die hier buiten valt. Dit zal de komende jaren bijdragen aan een grotere lokale verankering. 
 
Voor Omnia Wonen is het na de ontwikkelspurt van de afgelopen jaren tijd om de ingezette koers te verdiepen 
en te verankeren. Het volkshuisvestelijk maximaal presteren verder uit te bouwen samen met onze 
huurdersorganisatie SHOW en onze lokale partners. Daarbij vinden we het belangrijk dat we meer tijd vrij maken 
voor het bouwen en onderhouden van relaties en aandacht besteden aan de lokale eigenheid en wensen. Het is 
en blijft de kunst om in ons omvangrijke werkgebied en de grote hoeveelheid stakeholders ervoor te zorgen dat 
de relaties robuust worden én blijven. We zijn ervan overtuigd dat we alleen op die manier  onze ambities samen 
waar kunnen maken en een betaalbare thuisbasis kunnen blijven bieden aan onze huurders én 
woningzoekenden.  
 
Tijdens de bespreking van het rapport wees de voorzitter van de visitatiecommissie naar een artikel van zijn hand; 
Taal voor tijd1. Hierin wordt het begrip tijd in vijf dimensies uiteengezet: timing, tempo, tijdhorizon, tijdpatronen en 
tijdsynchronisatie. Allen dimensies waarmee je kennis kan nemen van de resultaten, maar vooral ook dimensies 
om met onze partners het gesprek aan te gaan over te leveren en geleverde wederzijdse prestaties.  
 
Ik wil de leden van de visitatiecommissie bedanken voor de inspirerende wijze waarop zij ons en onze 
stakeholders -met de beperkingen als gevolg van de pandemie- hebben bevraagd en conclusies hebben 
gepresenteerd. De SHOW en de stakeholders voor hun openhartigheid, tijd en aandacht voor Omnia Wonen. 
Grote dank en bewondering gaat tenslotte uit naar mijn collega’s. Samen kunnen we trots zijn op deze resultaten! 
Een mooi moment voor mij om het stokje over te dragen. Het was voor mij een eer om onderdeel te mogen zijn 
van deze prachtige club met haar rijke geschiedenis.  
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1 Dick van Ginkel, Taal voor Tijd, Goed bestuur en toezicht 1 2021 


