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Welkom bij 
Acantus 

In dit boekje lees je waar wij voor 
staan en gaan als woningcorporatie. 
Samen met huurders en partners 
werken we aan woonplezier. 
Dat is onze visie. Voor de komende 
jaren hebben we keuzes gemaakt 
in onze koers voor 2019 – 2024. 
Wij wensen je veel leesplezier!
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Samen  
werken aan 
woonplezier

Werkgebied: 

20% 
van woningen  
in het gebied

Aantal huurders: 

30.000

De rust, de ruimte, de natuur en de 
historie. Dat is Noord- en Oost-Groningen. 
Wij zijn trots op deze regio en de mensen 
hier. Met een economie die is gebouwd op 
inzet, doorzettingsvermogen en lokaal 
ondernemerschap. Waar centrumdorpen 
belangrijke voorzieningen bieden voor 
de kleinere kernen – de woondorpen – 
eromheen. Het is een regio waar de mensen 
nog sterk met elkaar verbonden zijn. Waar lief 
en leed gedeeld worden. En waar uitdagingen 
gezamenlijk worden opgepakt. Zoals al 
eeuwenlang het geval is.

Wij kennen deze plek. We komen hier 
vandaan en voelen ons hier thuis. Als 
huisvester van zo’n 30.000 mensen – en 
beheerder van ruim 20 procent van de 
woningen in het gebied – dragen wij bij aan 
het woonplezier in onze regio.
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Kern-
waarden
We hebben vier kern-
waarden. Deze waarden 
bepalen hoe wij handelen. 
Dit is waar wij voor staan. 

• Gastvrij
• Dichtbij
• Initiatief 
• Lef
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gastvrijmet elkaar maken we het
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Kernwaarde

Gastvrij

We dragen bij aan een ‘thuis’. Wij bieden onze 
huurders een huis en werken samen met huurders 
en andere partijen aan een mooie omgeving. 

We willen ook dat onze medewerkers en 
stakeholders zich prettig voelen bij ons. We zijn 
hartelijk, open, geven een warm welkom door 
persoonlijke aandacht en stellen ons naast – en 
niet boven – de ander op. We hebben zorg voor 
elkaar. We gaan voor een duurzame verbinding 
met huurders en stakeholders.

"  We staan in goed 
contact met de 
buurtconciërge;  
hij hoort dingen aan 
en doet er iets mee!"
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Kernwaarde

Dichtbij

Om samen te werken aan woonplezier, verdiepen 
we ons in de wensen van de ander. Dat begint bij 
de ander te leren kennen. We luisteren naar onze 
huurders en partners, gaan met ze in gesprek en 
spelen in op hun behoeften. We zijn zichtbaar in de 
omgeving en makkelijk bereikbaar.

" Na twee weken 
vakantie wil mijn 
man al weer terug 
naar zijn moestuin."
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Kernwaarde

Initiatief 

Eén op de vijf huishoudens uit onze regio 
woont in een huis van Acantus. Huurders 
vertrouwen erop dat wij ze een goed huis in 
een prettige woonomgeving bieden. Dit is een 
verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. 
Wij zetten daarom de eerste stap naar huurders en 
stakeholders en gaan actief het gesprek aan. 

En omdat wij weten dat het creëren van 
woonplezier van twee kanten komt, stimuleren we 
de ander ook om richting ons initiatief te nemen. 
We signaleren, faciliteren en jagen goede ideeën 
aan. 

" De mensen hier 
zijn echt vreselijk 
aardig. Ze hebben 
ons hartstikke leuk 
opgenomen."
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Kernwaarde

Lef

Wij geloven in de kracht van deze regio.  
Juist vanwege het bijzondere karakter van ons 
werkgebied is hier veel mogelijk. We gaan voor 
sociaal ondernemerschap. Om het maximale 
resultaat te bereiken, benutten we de sterke kanten 
van onze huurders, dorpen, buurten en wijken.  
We zoeken waar nodig de grenzen op vanuit 
het motto: ‘kan niet bestaat niet’. We zijn 
oplossingsgericht, gaan voor ‘ja, tenzij...’ 
en nemen ruimte om te leren.

“ Als je elkaar nodig 
hebt dan helpen  
we elkaar.”

Kan niet 
bestaat 

niet

14

Acantus - Koers 2019-2024



mogelijkmet elkaar maken we het

15



Welke 
uitdagingen 
zien we?

Een groeiend aantal 
kleine huishoudens een 
goed en betaalbaar thuis 
bieden. Oudere huurders 
ondersteunen om langer 
zelfstandig te kunnen 
wonen. Een terugtrekkende 
rol van de overheid. 
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Oplopende bouwkosten. 
Energietransitie, 
klimaatverandering en 
de kansen voor circulair 
wonen. Het vinden van 
goede collega’s. Krimp 
en aardbevingen in  
de regio.
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Woon-
plezier
Vanzelfsprekend vinden wij het 
belangrijk dat onze huurders zich 
thuis voelen in onze woningen. 
Maar onze ambitie gaat verder. Wij 
werken samen aan woonplezier! Dit 
is meer dan een huis bieden. Want 
woonplezier is voor iedereen anders! 
Het is leven met comfort en gemak en 
je prettig en gewaardeerd voelen in je 
omgeving. Zodat iedere huurder tijd 
en ruimte heeft voor de dingen die  
hij/zij belangrijk vindt.
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Een goede woning met 
acceptabele woonlasten

Woonplezier begint bij het hebben 
van een goede, comfortabele 
woning met acceptabele 
woonlasten. Als sociale 
verhuurder zijn we immers voor 
het huisvesten van mensen met 
een smalle portemonnee. Daarom 
zorgen we voor woningen die 
inspelen op de behoeften van 
huurders en houden we rekening 
met de woonvraag van de regio.

Onze ambitie:  
elke huurder  
woont met plezier 
in zijn of haar 
woning. Ons doel: 
in 2025 woont ten 
minste 90% van 
de huurders met 
plezier.

Dit bereiken 
we door te gaan 
werken aan:

Zelfstandig  
en veilig wonen

Comfortabele toekomst-
bestendige woningen

Voldoende beschikbare woningen 
op de juiste plek

Acceptabele 
woonlasten

€
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Onze ervaring:  
als we huurders mee laten 
denken in onze plannen, 
kunnen er mooie dingen 

ontstaan.
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Samen maken we het 
plezierig wonen

Woonplezier is meer dan alleen 
een goed huis met acceptabele 
woonlasten. Het is ook wonen in 
een buurt die bij je past, schoon 
en waar je je veilig voelt. Waar 
mensen klaar staan voor elkaar, 
dingen van elkaar accepteren, 
maar elkaar ook durven aan te 
spreken. Woonplezier is je fijn en 
welkom voelen in je omgeving.

Woonplezier gaat niet 
over stenen, maar veel 
meer over mensen en hun 
omgeving. 

Woonplezier creëren we met 
z’n allen. We doen het niet 
‘voor de huurder’ maar ‘met de 
huurder’. De vraag van Acantus 
aan huurders: wat heb jij van 
ons nodig zodat wij jou kunnen 
helpen? We stimuleren elkaar om 
verantwoordelijkheid te nemen 
én zetten elkaar aan tot actie. Dit 
leidt tot een opwaartse spiraal: 
huurders die plezierig wonen, zijn 
betrokkener bij hun omgeving en 
sneller bereid zich hiervoor in te 
zetten. Acantus is hierbij de oren 
en ogen in de wijk. 

Het ‘met elkaar maken 
we het’-netwerk

Samen met 
huurders

Dit bereiken 
we door te gaan 
werken aan:
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“Samen werken  
aan woonplezier.  

Daar staan we voor.  
En wat woonplezier is, 

dát bepalen  
onze huurders.”
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Werk- 
plezier

Werken aan woonplezier vraagt  
collega’s die met plezier werken. 
Werkplezier begint bij onze inzet.  
Werken waar je het leuk vindt  
en uitgedaagd wordt het beste  
uit jezelf te halen, is een eigen keuze.
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Collega’s met PIT

Werkplezier realiseren we dankzij 
voldoende collega's met PIT.  
We geloven dat Plezier, 
Inzetbaarheid en 
Toekomstbestendigheid 
essentieel zijn wanneer we 
werken aan woonplezier.  
We zorgen ervoor dat we 
voldoende mensen op de juiste 
plekken hebben. 

Daarnaast investeren we in 
deskundigheid (kennis en 
kwaliteiten), een positieve 
werksfeer en gaan we 
voortdurend met elkaar het 
gesprek aan over wat onze 
kernwaarden betekenen 
voor ons gedrag. 

Onze ambitie:  
elke medewerker 
werkt met plezier bij 
Acantus. Ons doel: 
in 2025 werkt ten 
minste 90% van de 
medewerkers met 
plezier.

Versterken samenwerking met 
kennisinstellingen

Voldoende toekomstbestendige 
collega’s

Dit bereiken 
we door te gaan 
werken aan:
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Gastvrije en  
daadkrachtige organisatie

De snelheid waarmee de 
wereld verandert, vraagt om 
een organisatie die snel kan 
schakelen. 

Voor onze huurders betekent 
dit oprechte aandacht en dat 
we inspelen op hun behoeften. 
Onze medewerkers hebben op 
hun buurt lef in hun werk, om 
door te pakken en zich maximaal 
in te zetten om onze doelen te 
behalen. Ook is er mogelijkheid 
tot maatwerk en creatieve 
oplossingen waar nodig. En tot 
slot besteden we werkzaamheden 
die een andere partij beter, sneller 
of slimmer kan doen zo veel 
mogelijk uit. 

Dit bereiken 
we door te gaan 
werken aan:

€

€€

€

Samenwerken inkopen

Stimuleren lokale economie

Het ‘Welkom bij 
ons’-gevoel

Werken met slimme 
technologie
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• Investeren in energiezuinigheid
• Faciliteren en coachen huurders
• Samen met partners werken we 

aan kansen voor werkgelegenheid
• Inspireren en stimuleren partners 

die invloed hebben op (woon)lasten

• Genoeg woningen op de juiste plek
• Nieuwe manier van woningtoewijzing  

die bijdraagt aan keuzevrijheid

• Verbeteren informatievoorziening in woningen
• Experimenteren met thuistechnologie
• Samenwerken met welzijns-  

en zorgorganisaties

• Ontwikkelen duurzame, flexibele woonconcepten
• Inspelen op behoefte van verschillende doelgroepen
• Landelijk in gesprek gaan over regionale uitdagingen 

en onze partners stimuleren hetzelfde te doen

• Ontwikkelen nieuwe vormen  
van samenwerken

• Elk jaar minimaal vijf projecten  
die leefbaarheid bevorderen

• Stimuleren bewonersinitiatieven
• Inzet van huurders zichtbaar maken
• Leren van gemeenten over 

inwonersparticipatie

• Door ontwikkelen wijkteams
• Lokale en digitale bereikbaarheid  

en toegankelijkheid te vergroten
• Vergroten netwerk van partners
• Samenwerking met partners versterken

Wat staat er op  
onze agenda?
Woonplezier

Zelfstandig en 
fijn wonen

Comfortabele 
toekomstbestendige woningen 

Acceptabele woonlasten

Het ‘met elkaar maken 
we het’-netwerk

Samen met 
huurders

€

Voldoende beschikbare woningen 
op de juiste plek
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• Aantal vaste en flexibele collega’s  
af te stemmen op het werk

• Stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling 
van deskundigheid en talenten van collega’s

• Faciliteren duurzame inzetbaarheid collega’s 
• Persoonlijk leiderschap stimuleren

• Creëren van stageplekken en leerplekken  
door de gehele organisatie

• Bekendheid van onze organisatie  
en dienstverlening vergroten

• Gastvrijheidsconcept ontwikkelen
• Servicedesk door ontwikkelen
• Afspraken maken over de kwaliteit  

van interne dienstverlening
• Creëren inspirerende, uitdagende werkomgeving
• Optimaliseren interne besluitvorming

• Bewustwording bevorderen
• Ontwikkelen duurzaamheidsvisie
• Investeren in duurzame alternatieven die zich  

in vijf jaar terugverdienen

• Ontwikkelen toekomstbestendig  
ICT-landschap

• Met behulp van dashboards ontwikkelen  
van datamanagement

• Financiële en projectprocessen 
standaardiseren en digitaliseren

• Samenwerken bij onderhoud doen  
we resultaatgericht (RGS)

• Regisserend opdrachtgeverschap bij de 
transformatie en nieuwbouw van woningen (RO)

• Inventariseren mogelijkheden 
gemeenschappelijk inkopen met andere partijen

• Social return bij inkopen
• Producten en diensten van 

lokale ondernemers

• Inkoop en contractmanagement
• Opzoeken grenzen financiële normen
• Sturen op totale kosten voor lange termijn  

(Total Cost of Ownership)

Werkplezier

Voldoende 
toekomstbestendige 
collega’s

Reduceren  
CO2-uitstoot

Het ‘Welkom bij 
ons’-gevoel

Samenwerken 
inkopen

Werken met slimme 
technologie

Maximale inzet 
financiële middelen

Stimuleren 
lokale economie

Versterken 
samenwerking met 
kennisinstellingen

CO2

€

€€

€

€
€

€
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