
Geachte relatie, 

  

Wat vliegt de tijd…  

Nog geen 4 maanden geleden waren we bij Omnia Wonen volop bezig met de organisatie van onze 

jaarlijkse ‘Lentebijeenkomst’. Voor ons is deze bijeenkomst altijd één van de hoogtepunten van het 

jaar. Hét platform waar we elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over hoe het met u en uw 

organisatie gaat. En over hoe het met ons gaat. Ook staan we doorgaans uitgebreid stil bij hoe we 

elkaar het komende jaar kunnen vinden en samenwerken. Voor ons zijn deze ontmoetingen zeer 

waardevol en inspirerend.  

 

En toen kwam het coranavirus… 

En plaatste dit alles in een ander perspectief. Gezondheid, social distancing, de ‘R’, de 1,5 meter-

samenleving et cetera. Er kwamen allerlei nieuwe begrippen en regels op ons af waarop we als 

samenleving en als organisatie snel en adequaat moesten inspelen. Zodat onze volkshuisvestelijke 

doelstellingen zo veel mogelijk conform planning zouden doorlopen in de 13 gemeenten waar wij 

actief zijn. En onze medewerkers op een veilige manier konden doorwerken. Dankzij hun enorme 

inzet lukt dit grotendeels. En daar ben ik enorm trots op.  

 

Licht aan het einde van de tunnel… 

Het lijkt erop dat we als samenleving weer voorzichtig vooruit kunnen kijken. Net als u zijn wij aan 

het voorsorteren op wat ‘het nieuwe normaal’ voor onze organisatie betekent. Wat voor Omnia 

Wonen hierbij als een paal boven water staat, is dat wij het in deze veranderende tijden van 

essentieel belang vinden om goed contact te blijven houden met onze huurdersbelangenorganisatie 

SHOW en samenwerkingspartners. We merken in de praktijk dat de onderlinge relaties goed zijn; 

we weten elkaar gelukkig goed te vinden. Hartelijk dank daarvoor!  

 

In verbinding met elkaar… 

Samen staan wij voor een enorme uitdaging om de gevolgen van en maatregelen die de 

coronacrisis met zich meebrengt in goede banen te leiden. Juist in deze tijd zullen we de verbinding 

nog meer zoeken en samen optrekken. Laten we er voor elkaar, onze huurders én de vele 

woningzoekenden zijn, en elkaar stevig vasthouden. Het is prachtig om te zien hoeveel creativiteit 

en innovatie ideeën er loskomen. Dit sterkt mij in de overtuiging dat we samen heel veel 

aankunnen.   

Wij blijven heel graag in contact met u; trek gerust aan de bel als we naar uw mening zaken laten 

liggen of als u bepaalde suggesties heeft. Wij zijn een lerende organisatie; verbinding en feedback 

van binnen en buiten de organisatie is hierbij essentieel.  

 

Tot ziens! 

Het streven is om de Lentebijeenkomst op een ander moment, en wellicht in een andere vorm, in 

te halen. Wellicht is in het najaar de tijd rijp is om (voorzichtig) terug te kijken op ‘lessons learned’ 

en met elkaar het glas te heffen op een nieuw post-Corona tijdperk vol met nieuwe uitdagingen en 

beloftes. Wij houden u op de hoogte van een eventuele nieuwe datum.  

Om ervoor te zorgen dat wij top-of-mind bij u blijven, is de uitgave ‘Omnia Wonen in vogelvlucht – 

Editie 2020’ als bijlage toegevoegd aan deze mail. Hier vindt u in één oogopslag praktische 

informatie over onze organisatie. 

  

Ik hoop u later dit jaar in goede gezondheid te mogen begroeten. 

 

Hartelijke groet, 

 

Monique 


