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Omnivera GWZ heet vanaf nu Fien Wonen 

 
 
Precies op de dag dat Omnivera GWZ en haar rechtsvoorgangers 100 jaar geleden als 
woningcorporatie een toelating kreeg van het Rijk, onthulde Omnivera GWZ haar nieuwe naam: 
Fien wonen. Tijdens een feestelijke receptie in Huis het Bosch legden huurdersorganisatie 
voorzitters Leo Smit van Huurders- en Bewonersbelang Zederik en Rien Stek van Huurdersraad 
Omnivera de laatste 2 steentjes in de symbolische weegschaal. 
 
Een nieuwe koers vraagt om een nieuwe naam. Nadat Omnivera GWZ samen met stakeholders 
vorig jaar haar ondernemingsplan maakte, is een traject gestart om gezamenlijk een nieuwe naam 
en uiterlijk te kiezen dat aansluit bij die nieuwe koers. 
 
Na interne gespreksrondes en debatten is daaruit de naam Fien Wonen naar voren gekomen. Een 
no-nonsens naam, een positieve en vrolijk klinkende naam. Precies dat wat Fien wonen wil zijn 
voor haar huurders en samenwerkingspartners.  
 
In de ondertitel bij de nieuwe naam is de nieuwe koers goed terug te vinden; woon het zelf, woon 
het samen. Het eerste deel van de pay-off gaat over alle mensen die zelf uitstekend in staat zijn 
om hun eigen woongeluk vorm te geven. Fien wonen wil mensen de ruimte geven. Fien wonen wil 
dat mede mogelijk maken door waar dat knelt haar eigen processen en besluitvorming onder de 
loep te nemen. Fien wonen wil mensen meer vrijheid te geven om van hun huis hun thuis te 
maken. 
 
Het tweede deel van de pay-off is woon het samen. Dat staat voor alle mensen met een specifieke 
woonvraag, die al dan niet gepaard gaat met een zorgvraag. Het uitgangspunt moet zijn dat Fien 
wonen mensen ondersteund hun kwaliteit van leven te helpen verbeteren. Denk aan specifieke 
projecten als beschut wonen voor bepaalde groepen als dementerende ouderen, of jongeren met 
een stoornis in het autisme spectrum. Maar het kan ook gaan om medewerking bij 
woningtoewijzing om mantelzorg mogelijk te maken. 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

Goed wonen zit in mensen zelf. 
In jou, in je buur, in ons allemaal. 

 
Daar zijn wij van overtuigd. 

 
Daarom ben jij bij Fien Wonen de baas over je eigen woongeluk. 

 
Wij moedigen iedereen aan om zelf aan de slag te gaan. 

Wat nodig is, doen we samen. 
Wat je wens ook is. 

 
Samen vinden we altijd een oplossing. 

Alleen jij kan van je huis je thuis maken. 
 

Bedenk, bepaal en kies. 
Maak het samen. 

Word ook een woon-het-zelver. 
En vorm je eigen woongeluk. 

 
Fien. 

Woon het zelf, woon het samen. 
 
 
 

 
-  Einde persbericht - 

 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u bellen met woordvoerder Erna Bosschart, 06 5129 5283. 

 


