
Voel je thuis

Bestuurlijke reactie op visitatierapport Acantus

lnleiding
'Wij zijn een lerende organisatie en witlen steeds beter worden'. Dit staat in de
besturingsfilosofie van Acantus. Begin 2018 heeft Acantus zich daarom voor de derde keer
taten visiteren. Naast de verplichting vanuit de Governancecode, is de maatschappetijke
visitatie voor ons een leerinstrument om de kwaliteit van onze organisatie te kunnen
verbeteren. Daarnaast vinden wij het van betang dat we ons extern verantwoorden.

Visitatiebureau
Passend bij deze insteek hebben we eind 2017 de keuze gemaakt om onze visitatie te laten
uitvoeren door Pentascope. Hun methode sprak ons aan; kenmerkend voor de methodiek
van Pentascope is dat zij veel waarde hechten aan het faciliteren van de dialoog. Tijdens
de visitatieperiode zijn twee dialogen georganiseerd. Eén bijeenkomst was met
medewerkers van Acantus en de andere met externe belanghebbenden. Ook zijn
individuele interviews gehouden met medewerkers en externe belanghebbenden.
Daarnaast heeft Pentascope voorafgaand aan de visitatie een grote hoeveetheid
documentatie over de periode 2014-2017 ontvangen en heeft Acantus een uitgebreide
vragenlijst ingevuld. Wij hebben het gehele proces van visitatie als helder en vooral
ptezierig eryaren. Hatverwege mei 2018 heeft Pentascope haar definitieve visitatierapport
opgeteverd aan Acantus.

Resultaten
Acantus kreeg over de periode 2014-2017 de votgende eindcijfers in de visitatie:

Gemiddetd scoorde Acantus op alle onderdelen een voldoende. Alhoewel wij hogere cijfers
ambiëren, zijn we tevreden over de tijn in het rapport. ln een hectische periode waarin
vele veranderingen in de woningmarkt in Groningen speten, gecombineerd met
aardbevingsproblematiek en vete interne personeetswisselingen, is het Acantus getukt de
basis op orde te houden. We herkennen onszelf in het beetd dat de visitatiecommissie in
het rapport schetst. Dat beetd laat zien dat we vooral in de laatste twee jaar een
professionaliseringsslag hebben gemaakt, met de huurder en zijn teefomgeving als
vertrekpunt. Het is goed om te lezen dat onze belanghebbenden dit bevestigen en dat zij
vinden dat de relatie met Acantus duidetijk is verbeterd. Er is meer samenwerking, meer
transparantie en dat geeft hen vertrouwen dat Acantus de grote opgave (zowel
maatschappetijk ats van haar vastgoedbezit) in de regio kan waarmaken.
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Prestatieveld Eindciifer
Presteren naar ambities en opgaven 6,5
Presteren votgens betanehebbenden 614
Presteren naar vermogen 6,2
Governance 6,2
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Wij zijn verheugd met de titel van de recensie van de visitatie 'Grote uitdagingen in
Groningen, Acantus is er klaar voor'. Voor ons betekent dit doorgaan op de ingeslagen weg
en hierin samen optrekken met onze belanghebbenden. Ons bedrijfsplan heeft in 2018 niet
voor niets de titel 'Samen Sterker!'.

Borging van verbeterpunten
De visitatiecommissie benoemt aan het einde van paragraaf 2.1 de verbeterpunten voor
Acantus. Hier kunnen, witlen en zijn we mee aan de slag. Grotendeels stuiten deze aan bij
de ptannen en doelstellingen die Acantus zichzelf heeft gesteld voor de periode 2018 en
verder. De aanbevelingen zijn tot een paar hoofdpunten terug te brengen:

,/ Maak de olannen waar en betrek betanehebbenden hierbi i
Uit het rapport komt naar voren dat Acantus ontangs veel plannen heeft gemaakt. Het
nakomen van deze plannen is nog niet zichtbaar omdat de periode daarvoor te kort is
geweest. Daarom is de plan/do/check/act systematiek niet te achterhalen. Om

teleurstetling intern, maar ook bij externe belanghebbenden te voorkomen, is de
aanbeveling van de visitatiecommissie de plannen die er nu liggen ook daadwerketijk te
realiseren, voordat er nieuwe plannen worden gemaakt. Daarnaast heeft de
visitatiecommissie gezien dat de retaties met gemeentes, huurders(organisaties) en
bewoners(commissies) sterk is verbeterd. Zij bevelen aan om hier telkens in een vroeg
stadium van planvorming a[ contact mee te zoeken, zodat ze kunnen meedenken en er
draagvtak ontstaat. Duidetijke communicatie over de plannen en wat Acantus wel en niet
kan en mag doen, is hierbij essentieel.

Deze aanbeveting noemen we ats eerste en vinden wij erg betangrijk. ln onze
besturingsfilosofie is het eerste principe 'wij nemen de huurder en zijn woonomgeving ats

ons vertrekpunt'. Daarnaast is sinds 201ó huurdersparticipatie een speerpunt in het
jaartijkse bedrijfsptan van Acantus en bouwen we hier aan op diverse fronten. Bijvoorbeeld
door bij diverse woningverbeteringsprojecten onze huurders vroegtijdig en goed te
betrekken.

./ Zorq voor een toekomstbestendiee orqanisatie
Tijdens de periode dat de visitatiecommissie aanwezig was bij Acantus, heeft zij de
invloed van de organisatieontwikketing 'Onderhoud op atle fronten' gemerkt. Deze

ontwikkeling gaat ertoe leiden dat er een organisatie ontstaat die klaar is om de grote
transformatieopgave te reatiseren, snel kan inspelen op veranderende externe
omstandigheden en verspitting voorkomt. De visitatiecommissie geeft aan dat het
betangrijk is om interne gezamenlijkheid te reatiseren en daarbij oog te hebben voor het
mandaat dat medewerkers nodig hebben om verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
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Deze aanbeveling (h)erkent Acantus. ln onze besturingsfilosofie hebben wij als principe
gedefinieerd dat we medewerkers hebben die professioneel en deskundig zijn en
eigenaarschap tonen. We zijn ons eryan bewust dat we dit nog verder moeten ontwikkelen
door onder andere schoting, leiderschap en resuttaatverantwoording.

,/ Bliif verdiepinq zoeken in de samenwerkinq met belanehebbenden
ln de externe dialoog en in de interviews met belanghebbenden is naar voren gekomen dat
in de samenwerking tussen hen en Acantus soms onduidetijkheid is over rotlen (wie doet
wat) en onduidetijkheid over de keuzes die Acantus in het verleden maakte. Het advies van
de visitatiecommissie is om in gesprek te gaan over het beleid en de keuzes daarin van
Acantus en daarbij uit te leggen wat we wel en niet kunnen en mogen doen. Ook
benadrukken zij dat het goed is met elkaar na te denken over nieuwe manieren van
participatie door betanghebbenden.

Afsluiting
Wij zijn tevreden met de uitkomsten in de gegeven omstandigheden. We zien ook zeker
dat er nog een opgave te doen is voor Acantus. We btijven ons daarin ontwikkelen en
pakken daarbij de verbeterpunten uit het visitatierapport op. De leden van de
visitatiecommissie bedanken wij hartetijk voor de prettige wijze waarop ze de visitatie bij
Acantus hebben uitgevoerd. Tot slot willen wij onze deelnemers aan de diatogen en de
gethterviewde coltega's en externe betanghebbenden bedanken voor hun tijd en
openhartigheid. Dit stett ons in staat om de kwaliteit van het wonen voor onze huurders
nog verder te verbeteren!

Veendam, uni 2018

Anita Tijsma
Bestuurder

Hayo Apotheker
Voorzitter Raad van Commissarissen
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