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Een thuis voor
onze huurders
nu en in de
toekomst
In dit magazine nemen we je mee in de bijzondere route
naar onze nieuwe koers voor de komende vier jaren. Wat
hebben we allemaal gedaan? Wie hebben meegedacht?
En wat heeft dat opgeleverd? Je leest over de discussies
die we voerden en de keuzes die we maakten. In
interviews delen deskundigen hun visie, relaties hun
betrokkenheid en medewerkers hun passie. In het hart
van dit magazine vind je onze koers. Vertaald in een
missie, drie pijlers met heldere uitgangspunten en een
verantwoording voor de gekozen richting.

EEN
KOERS
OM
TROTS
OP TE
ZIJN
vinden. Met elkaar en met onze omgeving bespraken we
veel uitdagingen en dilemma’s. Zo kwamen we tot deze
duurzame koers, die ons richting geeft voor de komende
vier jaren.

Houvast en ruimte
De strategische koers 2018-2021 is dé leidraad bij ons
denken en ons doen in de komende jaren. Een koers
die houvast biedt, maar ook voldoende ruimte om
mee te bewegen met de wereld om ons heen.

Vernieuwende inspiratie

In gesprek blijven

De manier waarop deze koers is ontstaan is gelijk aan
de manier waarop we (willen) werken. Met oog voor
ieder mens, duurzaam en vernieuwend. Medewerkers,
huurders en samenwerkingspartners, zoals gemeenten
en zorg- en welzijnsinstellingen, dachten mee over
de inhoud. We kozen ervoor ons op vernieuwende
manieren te laten inspireren. Zo bezochten we ons eigen
filmhuis, gingen met maatschappelijke partners naar de
bioscoop en zochten de verdieping met een filosoof. We
organiseerden themabijeenkomsten, dronken koffie met
150 trouwe huurders en vroegen hen wat zij belangrijk

We zijn trots op onze koers. Trots op hoe deze tot stand
is gekomen en trots op waar we voor staan. Laten we
onze mooie gesprekken voortzetten en vooral blijven
samenwerken aan een thuis voor onze huurders,
nu en in de toekomst!

Elles Dost
Directeur Bestuurder
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CURRICULUM VITAE
van links naar rechts:
Annet, Ruth en Geja.
Zij bedachten en
begeleidden het
proces, organiseerden
de bijeenkomsten en
vertaalden de opbrengst

proces hun talenten ingezet: organiseren,
presenteren, fotograferen, blogs schrijven, posters
maken. Het mocht best een beetje ‘kneuterig’ zijn.
Dat maakte het aan de ene kant toegankelijk en
aan de andere kant gaf het aan dat het anders
mocht dan anders. Even geen huisstijl, even niet
vanuit je rol of functie redeneren, maar vanuit
hoe je als mens kijkt naar het werk dat we
moeten doen als corporatie. Dat was krachtig.”

van alle discussies en
inspiratiebijeenkomsten

Was het ook spannend?

naar de strategische koers.

Annet: “Ja, we hebben af en toe wel in spanning
gezeten. Soms begaven we ons buiten onze
comfortzone. Een dag op de hei met alle
managers en een filosoof; hoe valt dat? Is dat wel
aan ons besteed? Maar ook met 80 collega’s en
belanghebbenden naar de bioscoop om te kijken
naar de prachtige, maar toch ook wat zweverige
film Down to Earth. Hoe zou dat vallen bij ons
nuchtere noorderlingen? Komt op basis van deze
film wel de goede dialoog op gang? We wilden
graag de positieve energie, de flow, vasthouden,
maar sommige activiteiten konden daar afbreuk
aan doen. Soms spraken we elkaar toe: We
moeten lef hebben. We gaan het gewoon doen!”

Naam
Annet van Rossum
Geboren
16 september 1981
Beroep
Adviseur organisatie en
HRM
Typisch Annet
Positief, gestructureerd en
verslaafd aan pure chocola

‘Het was een super mooi, inspirerend
en soms ook spannend proces’

Naam
Ruth Admiraal
Geboren
1 februari 1981
Beroep
Senior adviseur strategie

Het is eind oktober 2016. Het
ondernemingsplan 2013-2017 van
Actium nadert de eindstreep. Tijd
dus voor een nieuw plan. Annet
van Rossum en Ruth Admiraal
werden gevraagd na te denken
over de aanvliegroute van een
strategische koers. Het begin van een
creatief, inspirerend, maar soms ook
spannend proces. “We zijn trots op het
eindproduct, juist om haar eenvoud.”
Jullie kregen een pittige opdracht.
Waar begin je?
Ruth: “Om elkaar beter te leren kennen en onze gedachten te
delen, spraken we af in een restaurant in Assen. Het mooie
was: we kwamen die avond binnen met een opdracht en
gingen naar huis met een droom.”

En wat was jullie droom?
Annet: “We wilden een aanpak, waarbij de weg ernaartoe
niet alleen in het teken staat van het eindresultaat, maar waar
betrokkenheid en creativiteit van collega’s verdieping geeft
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aan de inhoud. Zo hoopten we dat de nieuwe koers alvast een
beetje ging leven in de hoofden van collega’s.

Hoe zagen jullie dat voor je?
Ruth: “We fantaseerden over een huiskamer, een eigen
filmhuis en filosofiecafé. We wilden samen met alle collega’s
vooral op zoek naar onze identiteit. Wie zijn wij? Wat vinden
we belangrijk? Waar staan wij voor? We wilden een sfeer
creëren waarin collega’s met elkaar en met belanghebbenden
de goede dialoog voeren.”

Dat klinkt een beetje vaag…
Annet: “Dat was het soms ook wel. Het was voor onszelf
ook zoeken. We hadden op hoofdlijnen een beeld van het
proces wat we wilden doorlopen, maar het was zeker geen
uitgedacht projectplan. Gaandeweg ontdekten we wat de
volgende stap zou zijn, door met een aantal collega’s steeds
van gedachten te wisselen. We smeedden dingen, maakten
ze sterker, vulden elkaar aan. Het was een heel natuurlijk
groeiproces.”

Wat was cruciaal voor het proces?
Annet: “Het vertrouwen van het management dat we de
expertise zelf in huis hadden om dit te doen. Ze lieten de
controle los, maar waren wel heel betrokken. Hierdoor
ontstond een heel creatief proces, dat dicht bij onszelf lag.”
Ruth: “Collega’s vanuit de hele organisatie hebben in dit

en beleid
Typisch Ruth
Gepassioneerd, kritisch en
altijd in voor iets geks
Naam
Geja Hagedoorn
Geboren
17 september 1984
Beroep
Teammanager stafdiensten
Typisch Geja
Scherp, stralend en
knorrig bij een lege maag

Jullie richtten ook een huiskamer in,
creëerden een Actium-filmhuis en
organiseerden themabijeenkomsten.
Ruth: “Mooi om te zien was het enthousiasme,
de inzet en betrokkenheid van collega’s. Door de
films en bijeenkomsten over maatschappelijke
onderwerpen, zoals schulden, overlast, zorg,
eenzaamheid en vluchtelingenproblematiek,
werden mensen echt geraakt. Daardoor beseften
ze wat voor organisatie wij zijn. Niet alleen
tijdens de bijeenkomsten, maar ook erna zorgden
nieuwe inzichten voor mooie gesprekken in de
wandelgangen en bij het koffiezetapparaat.”
Annet: “Wat ook heel gaaf was: de actie om
op bezoek te gaan bij trouwe huurders. Zitten
collega’s daar wel op te wachten, vroegen we ons
nog af. Wat werden we verrast! Binnen een dag
hadden 70 collega’s zich aangemeld, waardoor
150 huurders een bezoekje kregen van Actium.
Daar bleek zo veel betrokkenheid uit. Op zo’n
organisatie, met zulke collega’s, kan je alleen
maar heel trots zijn.”

Leuk zo’n proces, maar hoe kom je
daarmee tot een nieuwe koers?
Ruth: “Het schrijven was een nieuwe fase in het
proces. Geja Hagedoorn werd ingevlogen. Geja en
ik gingen de uitdaging aan om de grote brij aan
inzichten, ideeën, meningen en gevoelens af te
pellen, te trechteren, terug te brengen tot de kern
en deze toe te vertrouwen aan papier.
Geja: “We sloten ons af en toe op. Meestal bij een

van ons tweeën thuis. De muren hingen vol met
aantekeningen en de vloeren lagen bezaaid met
papieren; de opbrengst van alle bijeenkomsten.
Daar middenin zaten wij achter onze laptop.
Letterlijk omgeven door alle woorden van
collega’s, huurders, experts en andere deelnemers
aan het proces.
Op basis van alle output wilden we een
heldere en scherpe koers formuleren. Enerzijds
moest deze dusdanig abstract zijn dat het de
organisatie voldoende ruimte zou bieden om met
eigen ideeën te komen en aan de slag te gaan.
Anderzijds mocht het niet te vaag worden of op
meerdere manieren uit te leggen zijn.
Na dagen wikken en wegen, schrijven en
schrappen, lag er een kort en bondig stuk. Klaar
om getoetst te worden. Kwamen de gekozen
woorden en zinsneden overeen met hoe het
bedoeld en gevoeld werd? Stonden er geen holle
frasen in? Na het toetsen, stelden wij bij en
toetsten we weer.”

Dagen ‘opgesloten’ worden met een
collega, dat kan niet iedereen...
Ruth: “Dat was natuurlijk onze eigen keuze.
Maar we hadden wel het gevoel dat we ons
even helemaal moesten onderdompelen in de
materie. We konden goed sparren, vulden elkaar
aan, hielden elkaar scherp. We hadden dezelfde
kijk op taal, snapten elkaar. Ook konden we
elkaars chagrijn en frustraties hebben. Dat was
best essentieel. We konden elkaars ingevingen,
zonder hard feelings, afbranden of juist geniaal
vinden. We hielpen elkaar de juiste woorden te
vinden. Want dat waren de meest frustrerende
momenten; dat je voelt wat er gezegd moet
worden, maar dat het niet lukt het treffend te
verwoorden.”

Tevreden met het eindresultaat?
Ruth: “Jazeker! We hebben ideeën, gevoelens en
inzichten kunnen vangen in woorden. We zijn
trots op het eindproduct, juist om haar eenvoud.
De koers voelt aan als een heel logisch en simpel
verhaal. Maar er is over elk woord en elke
zinsopbouw nagedacht.
Annet: “Minstens zo trots zijn we op het proces
richting de koers. We wilden dit proces niet topdown en niet bottom-up insteken. We zochten
een gezonde balans, waarin gelijkwaardigheid en
goede dialoog voorop staan. Dat is goed gelukt.
We hebben met elkaar en met belanghebbenden
goede en waardevolle gesprekken gevoerd.
Iedereen heeft z’n steentje kunnen bijdragen.
Door het proces zo in te steken is de nieuwe koers
al een beetje doorgedrongen in de organisatie én
bij samenwerkingspartners. De koers leeft al, nog
voordat deze daadwerkelijk van kracht is.”
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Brainstorm
Inspiratie
Verwerking &
Vertaling
Hier zie je de route die we hebben bewandeld
om te komen tot de strategische koers. We zijn in
de winter begonnen met het ophalen van ideeën,
zowel intern als extern. De lente stond in het teken
van verkenning, verdieping en verbreding van de
opgehaalde thema’s. In de zomer vertaalden we de
opbrengsten van alle discussies, inspiratiesessies
en themabijeenkomsten naar een missie en
strategische uitgangspunten. Deze toetsten wij in
het najaar bij collega’s en samenwerkingspartners.

1. BRAINSTORMEN
In 8 brainstormsessies vroegen we deelnemers vanuit hun hart, passie en energie mee
te denken over de toekomst van Actium.
Vragen als: Wat vind jij belangrijk? Wat zou
er moeten veranderen? Wanneer zou je echt
trots zijn? Welke thema’s verdienen meer
aandacht? kwamen aan de orde. De ideeën,
opmerkingen en wensen mochten groot en
klein zijn, van visie tot concrete activiteit,
van behoudend tot radicaal en innovatief.

2. FILMHUIS
Gedurende 3 maanden toonden we wekelijks een documentaire, in ons eigen filmhuis, over maatschappelijke thema’s die
verwant zijn aan ons werk. Na afloop spraken we over wat ons
raakte, wat dit betekent voor ons werk. Ben je nieuwsgierig
naar welke documentaires wij keken? Kijk op pagina 19.

Opbrengst:
• 41 deelnemers dachten mee
(collega’s, MEVM en gemeenten)
• m eer dan 200 fundamentele vraagstukken,
visies, ambities en activiteiten
• een programma voor verdere verdieping

3. FILOSOFEREN
Veel vraagstukken uit de brainstormfase hadden
betrekking op de identiteit van onze organisatie;
waar willen we voor staan, waar zijn we van? En
waar zijn we niet van? Omdat dit voor ons fundamentele vraagstukken zijn, zochten we naar een
manier, die anders dan anders is, maar ons helpt
antwoorden te vinden. Met een groep managers
gingen we in gesprek met een filosoof. Hij hielp
ons tot weloverwogen morele keuzes te komen
over vragen die onze identiteit raken.
De dag leverde ons twee dingen op:
1. h andvatten om gesprekken te voeren over
lastige kwesties, met een waardedimensie, een
moreel of ethisch aspect.
2. h oe we uit deze gesprekken de kern- of basiswaarden van Actium kunnen destilleren.
Via verschillende praktijkcasussen, over onder
andere statushouders en leefbaarheid, zochten
we naar ons moreel kompas.

ROUTEKAART NAAR EEN NIEUWE STRATEGISCHE KOERS

7. I NSPIRATIESESSIE LANGER
ZELFSTANDIG THUIS
Nederland vergrijst. Daarnaast moeten
ouderen, door de hervormingen in de
zorg, steeds langer zelfstandig thuis
te wonen. Op dit moment is 55% van
onze huurders 50-plusser, 11% is reeds
80-plusser. De verwachting is dat in
2040 een kwart van onze huurders 80
jaar en ouder zal zijn. De meeste ouderen
willen oud worden in hun eigen huis, in
hun vertrouwde buurt. Hoe kunnen we
hen daarin faciliteren?
GeneratieThuis laat in deze bijeenkomst
zien hoe je, als je ouder wordt, met
slimme voorzieningen in de woning toch
langer thuis kunt blijven wonen. Zij nam
daarvoor letterlijk een “huis” mee waarin
ze slimme (technische) snufjes liet zien.
Met collega’s en belanghebbenden gingen we in gesprek aan de hand van twee
vragen: Wat kan Actium doen om mensen
langer zelfstandig te laten wonen? En
hoever moet Actium daarin gaan?
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6. INSPIRATIESESSIE INNOVATIE
Innovatie was een terugkerend onderwerp tijdens de brainstormsessies. Er
werd een noodzaak gevoeld, maar we vroegen ons ook af of het gelegitimeerd is om met maatschappelijk geld te innoveren. Lumen liet ons zien dat
innoveren noodzakelijk is, ook voor een maatschappelijke organisatie, en dat
dit doelgericht en kostenbewust kan. Theorieën passeerden de revue, maar ook
leerden we hoe we innovatie handen en voeten kunnen geven binnen Actium,
op een manier die ons past.
Voor extra inspiratie bracht een aantal collega’s een bezoek aan het innovatielab van de Efteling. De geleerde lessen: innovatie zit (ook) in kleine
dingen en toets ideeën altijd aan de missie, visie en de doelstellingen van je
organisatie.

8. T HEMABIJEENKOMST WONEN,
WELZIJN EN ZORG
Door hervormingen in de zorg, vergrijzing
en de participatiemaatschappij verwachten
we dat het aantal kwetsbare huurders (met
(woon)problemen) gaat toenemen. Van
huurders wordt verwacht dat zij hulp en
zorg organiseren binnen hun eigen netwerk
of zelf hun problemen oplossen. Het is niet
meer vanzelfsprekend dat er professionele zorg en hulpverlening ingezet kan
worden. We zien uitdagingen op het gebied van eenzaamheid, sociale overlast
door bijvoorbeeld dementie, vervuiling van de woning door wie het niet op eigen
kracht redt, etc.
Juist vanwege deze ontwikkelingen is meer verbinding en afstemming nodig
tussen de verschillende partijen. We zien echter dat partijen, waaronder corporaties, terughoudender zijn geworden en zich meer zijn gaan richten op hun eigen
domein; Ieder trekt zijn eigen lijn en we zien daartussen een afgrond ontstaan.
Maar wie springt er in het gat?
Wat zijn de trends? Waar ligt een (gezamenlijke) opgave? Waar liggen kansen en
bedreigingen? Na een aantal inspirerende sprekers, waaronder professor George
de Kam (zie pag. 34),gingen we met de experts, zorg-, welzijnsinstellingen en
gemeenten in gesprek over de opgave rondom dit thema.

5. INSPIRATIESESSIE STATUSHOUDERS
De afgelopen jaren verhuurden wij 1 op de 10 woningen aan
nieuwkomers. Geen gering aandeel. Maar hoe goed kennen wij
deze doelgroep? Hoe ervaart deze groep wonen in Nederland en
bij Actium in het bijzonder? Hoe verloopt de samenwerking met
samenwerkingspartners? En kunnen we zaken anders of beter
doen? Ook tijdens de brainstormsessies kwam dit onderwerp
meermaals naar voren.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door twee collega’s die zich
in hun dagelijkse werk bezig houden met de huisvesting van

9. T HEMABIJEENKOMST
DUURZAAMHEID
Wat is de duurzaamheidsambitie van
Actium voor de komende jaren? Zetten
we onze huidige, succesvolle aanpak
op duurzaamheid door of heeft Actium
een grotere verantwoordelijkheid op het
gebied van duurzaamheid voor volgende
generaties, of misschien zelfs wel voor
de aarde? Een interessante vraag! In de
brainstormsessies en de vervolggesprekken
die in december en januari plaatsvonden,

4. V ERRASSEN
150 JUBILERENDE
HUURDERS
70 collega’s bezochten 150
huurders, die precies 25 jaar in
hun huidige woning wonen.
Wij verrasten hen met een
presentje, thee-/koffie-/
koekjespakket met twee kopjes
beschilderd en samengesteld
door Promenscare. Daarnaast
grepen wij deze gelegenheid
aan om met hen in gesprek te
gaan en vroegen wij hen: welke
onderwerpen mogen wat u
betreft niet ontbreken in onze
plannen voor de toekomst en
waarom? Wie kan er nu meer
over wonen bij Actium vertellen, dan deze trouwe huurders?

statushouders. Een huurder van Actium, en vluchteling, deed zijn
verhaal. Daarnaast nam samenwerkingspartner Vluchtelingenwerk
ons mee in hun werk en lieten we ons inspireren door Bureau
Woontalent. Zij ontwikkelden een training in wonen voor
statushouders, die corporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties
kunnen aanbieden aan deze doelgroep. Naar aanleiding van de
verhalen discussieerden medewerkers van Actium, gemeenten
en ons huurdersplatform MEVM, met elkaar. Wat heeft je geraakt
en is dus belangrijk voor jou? En hoe zou je dit vertalen naar wat
Actium hoort te doen voor deze groep mensen?

lijken we het over één ding eens te zijn:
duurzaamheid vinden we een belangrijk
thema voor Actium. Voor nu en voor de
toekomst. We vinden dat onze woningen
zo energiezuinig mogelijk moeten zijn,
staan open voor nieuwe technologie en
zien ook een taak voor ons weg gelegd in
gedragsbeïnvloeding van onze huurders.
Want we kunnen wel duurzame technologie
toepassen, maar het wordt pas duurzaam
en betaalbaar als de huurder bewust met
energie omgaat. We gingen met collega’s,

huurders, MEVM, RvC en gemeenten in
gesprek over duurzaamheid. Voordat we
met elkaar in gesprek gingen, bekeken
we de documentaire Down to Earth in de
bioscoop in Assen. De documentaire gaf
geen antwoord op de vraag wat Actium op
het gebied van duurzaamheid zou moeten
doen. De film stemde wel tot nadenken,
gaf inspiratie en maakte onze geest los.
Daarna konden we volop in gesprek over het
verduurzamen van onze woningen, van onze
bedrijfsvoering en van huurdersgedrag.

11. TOETSEN
10. VERWERKEN EN
VERTALEN
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BIJ COLLEGA’S EN
SAMENWERKINGSPARTNERS

Helemaal op hun plek:
Wijbe (47) en Miranda (46)
Dekker, hun twee honden,
de kat en het konijn.
EEN FIJNE
WOONOMGEVING
DRAAGT BIJ AAN HET
THUISGEVOEL. OOK
DAAR ZET ACTIUM
ZICH VOOR IN.

‘WIJ WILLEN
HIER NOOIT
MEER WEG’
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EEN HUIS...

Wijbe: “Vijf jaar lang woonden we aan de Pelikaanstraat
in Assen. Een gezellig volksbuurtje waar iedereen elkaar
kent. Ons huis was sfeervol, maar wel oud. De kopjes
rinkelden op tafel als een vrachtwagen langsreed. We
hadden nét de tuin opgeknapt, toen we hoorden dat
ons huis zou worden gesloopt. Dat was wel schrikken.
Nu wonen we alweer twee jaar met plezier in de Oude
Molenbuurt. Het huis en de tuin zijn wat groter. Prettig
voor ons en de huisdieren. We kijken uit op een rustig
pleintje en het centrum is dichtbij. Een topplek.”

EEN THUIS...

Miranda: “Ik ben geboren en getogen in Assen. Hier voel ik me
thuis. Ik heb snel heimwee als ik ergens anders ben. Ik houd van
motorsport en daarom is Assen ook echt mijn stad. We voelen
ons thuis in deze buurt en in ons huis. Een thuis maak je zelf! We
hebben het nieuw en modern ingericht, van buiten is het oud.
Ook dit huis ademt weer geschiedenis, er is geleefd. Dat vind ik
mooi. De tuin heb ik helemaal op orde gemaakt. Met een afdak
om beschut onder te zitten, een handig plekje voor de fietsen en
een fijne grasmat. De dieren vinden overal beschutte plekjes.”

BIJ ACTIUM...

Miranda: “Al meer dan 25 jaar huur ik bij Actium.
Ik ben tevreden, voel me wel thuis bij deze
corporatie. Het is goed dat ze betaalbare huizen
verhuurt. Als er onderhoud nodig is, pakt Actium
dat op. Zoals laatst met een lekkage. Wél mag het
van mij nog wat sneller allemaal. Actium gaat
hier in de wijk meer woningen renoveren. Dat is
heel fijn, want zo wordt de buurt nog mooier en
aantrekkelijker. Wij willen hier nooit meer weg!”
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Als penningmeester
van huurdersplatform
Mit En Veur Mekaor
(MEVM) zet Pier
Schipper zich al jaren
vrijwillig in voor goed
overleg tussen Actium
en haar bewoners.

Hij kan er kort over zijn: de samenwerking met Actium verloopt
eigenlijk prima. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan het
feit dat huurdersplatform MEVM een paar jaar geleden onderdak
heeft gekregen in het hoofdkantoor. “Sindsdien zijn de lijntjes
korter”, zegt Pier Schipper. “Vroeger spraken we elkaar alleen
tijdens vergaderingen. Nu lopen we als vrijwilligers gemakkelijk bij
medewerkers binnen.”
Waarom is dat belangrijk?
“Omdat we beter weten wat er speelt, en elkaar — van beide

‘We krijgen veel
ruimte om mee
te denken’

kanten — sneller weten te vinden. Het heeft de betrokkenheid
vanuit Actium vergroot. In plaats van dat we plannen pas zien als
ze klaar zijn, worden we nu vanaf het begin bij de besluitvorming
betrokken.”
Wat levert dat op?
“Dat de ervaringen en wensen van huurders een belangrijke rol
spelen bij de beslissingen. Die weten zelf het beste wat goed voor
ze is. Niet dat medewerkers daar geen zicht op hebben, maar zij
zijn meestal geen bewoners. Hun beleving is dus anders.”
Waar ben je het meest trots op?
“Dat we de ruimte hebben gekregen om mee te denken over
praktische maatregelen waar huurders direct voordeel van
hebben. Zo hebben we het initiatief genomen voor een pilot met
apparaatjes om het energieverbruik van huurders te monitoren.
Die pilot wordt betaald door Actium. Verder hebben we jarenlang
gepleit voor een onderzoek naar de woonlasten. Daaruit is
gebleken dat veel Drentse huurders met hun financiën worstelen.
Het heeft ertoe geleid dat de huurprijs kritisch tegen het licht
is gehouden, en dat er meer ondersteuning voor deze groep is
gekomen.”
Hoe ben je bij het uitstippelen van de strategische koers 2018-2021
betrokken?

“We staan honderd
procent achter de
nieuwe strategische
koers.”

“Laat ik om te beginnen zeggen dat ik het geweldig vind dat
de medewerkers van Actium zelf de boer op zijn gegaan, in
plaats van het project uit te besteden aan een extern bureau.
Door die persoonlijke betrokkenheid is het een plan van ons
allemaal geworden. Als huurdersplatform zijn we bij bijna alle
discussies en brainstormsessies aanwezig geweest. Van wonen tot
duurzaamheid, en van robotisering tot zorg, we hebben over veel
onderwerpen ons zegje kunnen doen.”
Wat vind je van de ingezette koers?
“Daar kunnen we ons helemaal in vinden. Zelf ben ik vooral blij dat
het thema duurzaamheid zo’n centrale plek heeft gekregen. De
uitdaging is om daar de komende jaren handen en voeten aan te
geven, zonder dat de betaalbaarheid van het wonen in het gedrang
komt.”
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We

VAN DE STRA AT

gaan
IN 2050 MOET DE
WONINGVOORRAAD
VAN ALLE NEDERLANDSE
WONINGCORPORATIES
CO2-NEUTRAAL ZIJN.
LOGISCH, VINDT ACTIUM.
TEAMMANAGER PROJECTEN
ARJAN BRUINING: “WE
WILLEN ZUINIG ZIJN OP
ONZE MOOIE PLANEET.
VOOR ONSZELF EN VOOR
DE GENERATIES NA ONS.”

GROEN,
GROENER,
GROENST
Het is geen geringe ambitie:
gemiddeld energielabel B voor alle
corporatiewoningen in 2021 en in 2050
een woningvoorraad die helemaal
CO2-neutraal is. Die intentie hebben
alle woningcorporaties, verenigd in
branchevereniging Aedes, gezamenlijk
uitgesproken. “Dat vraagt nogal wat van
ons”, erkent Arjan, als teammanager
verantwoordelijk voor de (nieuwbouw)
projecten van Actium. “Maar we vinden
het niet meer dan vanzelfsprekend om
versneld te investeren in bijvoorbeeld
zonnepanelen en woningisolatie.
Als corporatie voelen we een
maatschappelijke verantwoordelijkheid
om onze ecologische voetafdruk te
verkleinen en duurzaam wonen en
werken tot gemeengoed te maken.”
VLIEGENDE START Aan goede wil
ontbreekt het dus zeker niet. “Sterker
nog, we hebben een paar jaar geleden
al een vliegende start gemaakt”, vertelt
Arjan. “Bijvoorbeeld door de eisen
voor alle nieuwbouw aan te scherpen.
Nieuwe woningen isoleren we zo goed
en duurzaam mogelijk. En we plaatsen
tegenwoordig bijna standaard zonnepanelen op het dak. Dat is goed voor het
milieu, maar ook voor de portemonnee
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van de huurders. Die besparing komt
hen direct ten goede, zonder dat
we daar een huurverhoging voor
terugvragen.”
ONTDEKKINGSTOCHT Toch moet er
nóg meer gebeuren om de ambitieuze
doelstellingen te halen. Wat precies, dat
wordt de komende jaren onderzocht.
“Duurzaamheid vraagt om maatwerk.
Om een appartementencomplex in de
stad energieneutraal te maken, moet
je andere maatregelen nemen dan om
hetzelfde bij een straat met rijtjes
huizen in een dorp te bereiken. Het is
echt een ontdekkingstocht. Qua milieu,
qua kosten én qua gebruikersgemak.
Want de techniek kan nog zo mooi zijn;
als een bewoner die niet snapt, heb je er
niks aan.”
SAMEN Over bewoners gesproken:
Actium gaat ook kijken hoe duurzaam
gedrag van huurders kan worden
gestimuleerd. “Daarbij nemen we
trouwens net zo goed onszelf onder de
loep”, besluit Arjan. “Bijvoorbeeld als
het gaat om onze bedrijfsvoering en
het woon-werkverkeer. Duurzaamheid
vergroten lukt alleen als we het samen
doen.”

voor

duurzaam.
We

verkleinen
onze
ecologische
voetafdruk
voor
huidige
en
toekomstige
generaties.
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‘INNOVATIE
ZIT
VOLLEDIG
IN MENSEN
ZELF’

Innovatiedeskundige Jos de Jong

OP VISITE
- 16 -

De hei op, out of the box gaan of het roer radicaal

Jos de Jong woont naast een basisschool. “Regelmatig zie ik

omgooien. “Onzin”, vindt Jos de Jong. Hij is

zien er allemaal hetzelfde uit. Daar word ik verdrietig van.

medeoprichter van innovatiebedrijf Lumen. Om te
innoveren heb je volgens hem een helder proces,

knutselwerkjes voor het raam van de lokalen hangen. En die
Het laat zien hoe ons van jongs af aan wordt afgeleerd om
creatief te zijn. Hoe we in hokjes worden gestopt en ons wordt
verteld wat zogenaamd goed en fout is. Hoe ons vermogen om

duidelijke kaders en vooral het creatief vermogen

anders te kijken en vernieuwend te denken langzaam wordt

van medewerkers nodig. “Je wilt de denkkracht van

afgebroken. Wij proberen te repareren wat nooit kapot had mogen

de hele organisatie benutten.”

vernieuwingskracht in mensen weer aan en activeren we ze. Want

gaan. Met behulp van een duidelijk proces wakkeren we de
innovatie slaagt alleen als het onderdeel is van alle lagen binnen
een organisatie. Iedereen moet ermee aan de slag.”

Meebewegen
Innovatie is een mega-abstract begrip, erkent Jos. Hij definieert
het als ‘het vermogen van organisaties om mee te bewegen met
hun omgeving’. En als je het zo bekijkt, is innovatie noodzaak.
“Want de wereld is continu in beweging. De samenleving
verandert, de economie staat nooit stil en het politieke landschap
ziet er ook steeds anders uit. Om mee te bewegen hoef je niet
radicaal te veranderen en ook je organisatie niet te ontwrichten.
Het gaat om het zetten van stappen, zodat je op een natuurlijke
manier meebeweegt met je omgeving. Bouwen op het goede wat
je al hebt is óók innovatie en werkt als versneller.”
Dat laatste is innovatie op horizon 1 van de 3 horizons die Jos
onderscheidt. “Op horizon 1 verbeter je bestaande processen in
de organisatie. Horizon 2 draait om nieuwe toepassing van reeds
beschikbare kennis, kunde en netwerken, om je dienstverlening te
verbeteren, uit te breiden of te vernieuwen.
>>
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De derde horizon is het meest abstracte

idee willen sponsoren. Dan zal blijken

niveau en gaat bijvoorbeeld over

of het levensvatbaar is en op grotere

nieuwe technieken, zoals drones. Of

schaal een vervolg kan krijgen. Deze

nieuwe manieren van organiseren, zoals

stappen kun je meerdere keren per jaar

holacracy. Veel organisaties praten

herhalen.”

alleen over horizon 3, terwijl er ook

Naast kaders en proces is snelheid

aandacht voor horizon 1 en 2 moet zijn.

een derde succesfactor voor innovatie.

En ondertussen blijven ze stilstaan.”

“Er moet vaart in het proces zitten,

Doorlopend innoveren

zodat mensen resultaten gaan zien.
Dat geeft een goed gevoel. Ook houden

Jos ziet dat in veel bedrijven te veel

we projecten klein, op alle drie de

focus ligt op controle en veiligheid. “Alles

horizonnen. Want hoe groter een

is gericht op het halen van financiële

project, hoe meer tijd en geld er voor

doelen. Wil je innoveren, dan zal je

nodig is en hoe meer mensen erover

hier van los moeten komen. De rust

moeten beslissen. De kans is dan groot

opzoeken om je te kunnen bezinnen,

dat een project een soort groot, zwaar

goede ideeën te bedenken en die samen

blok wordt, dat je niet meer vooruit

verder te brengen. En niet alleen een

krijgt. Door te werken aan compacte,

keer op vrijdagmiddag, maar doorlopend

behapbare projecten blijft innovatie

en met collega’s.” Innovatie, zegt hij,

bovendien efficiënt en betaalbaar.

wordt pas duurzaam als er structureel

Extra belangrijk voor maatschappelijke

tijd en aandacht voor is. “Als er sprake

organisaties, zoals Actium.”

is van continue kennisdeling binnen een

Jos dacht met Actium mee over het

organisatie en als er mensen zijn die

onderwerp innovatie. Hij is te spreken

het levend houden. Daarom leiden we

over het eindresultaat. Dat de koers nog

facilitators binnen een organisatie op, die

te abstract zou zijn, zoals sommigen

innovatie blijven aanjagen nadat wij zijn

zeggen, vindt hij onzin. “Je moet niet

vertrokken. En dat lukt!”

bang zijn voor abstractie. Een te ver
uitgewerkte koers zou het innovatieve

Films kunnen
inspireren. Ook voor een
strategische koers. Dus
transformeerden we een
vergaderruimte tijdelijk in
een minibioscoop. In de
lunchpauze kon iedereen
met een bakje popcorn
op schoot kijken naar
documentaires en films
over relevante thema’s:
van verwarde mensen tot
zorgrobots en van typische
Drenten tot stamoudsten.
Na afloop werd er
nagepraat: wat heeft je
geraakt en wat leren we
hiervan?
Een overzicht van onze
‘bioscoopagenda’, met
reacties van de kijkers.

Lumen helpt organisaties bij de inrichting

vermogen van de organisatie beperken.

van een helder innovatieproces en

De hele organisatie zou dan de

reikt medewerkers tools aan om met

denkrichting van een paar managers

innovatie aan de slag te gaan. Jos: “Om

gaan uitvoeren. En dat wil je niet! Je

te innoveren moet je niet ‘out of the box’

wilt juist de denkkracht van de hele

gaan, maar in een ‘different box’ gaan

organisatie benutten. De abstracte

zitten. Daar bedoelen we mee dat je voor

koers verwoordt de visie van managers

vernieuwing wel de ruimte moet krijgen,

en biedt medewerkers openingen om

maar tegelijkertijd ook kaders nodig

nieuwe ideeën te verkennen. Zo helpt

hebt. Hoeveel mensen, tijd en middelen

het plan je uiteindelijk om concreet te

stellen we beschikbaar voor innovatie?

innoveren.”

S

Kroonluchter bouwen

C

Als je dat niet vastlegt, gebeurt er niks.”

Stap voor stap

Hij vergelijkt het met de bouw van een

Het innovatieproces giet Lumen in een

kroonluchter. “De strategische koers

aantal concrete stappen: “Als de kaders

is de haak in het plafond. Die moet

zijn opgesteld, ga je eerst vrij denken en

stevig genoeg zijn om de kroonluchter

zoveel mogelijk ideeën verzamelen. Stap

te kunnen dragen. De organisatie

twee is deze ideeën valideren. Ze toetsen

gaat vervolgens aan de slag met de

aan de verlangens van de eindgebruiker,

kroonluchter. En hoe die er precies uit

doelstellingen van de organisatie en

komt te zien, weet je vooraf niet. Binnen

organisatorische, technische en financiële

heldere kaders werken mensen samen

haalbaarheid. Kun je drie vinkjes zetten,

aan concrete innovatieprojecten. Ze

dan verdient een idee het om verder

bouwen stukjes van de kroonluchter. Er

verkend te worden en uit te werken in een

komen stukjes bij en misschien gaat er

concept, prototype of pilot. Medewerkers

ook wel weer eens een stukje af. Dat is

zoeken uit wat er nodig is om het idee

helemaal niet erg. Zolang de organisatie

te realiseren en delen hun bevindingen

maar in beweging blijft.”

in een krachtige pitch aan managers. Die

Vernieuwing en creativiteit zitten

kunnen vervolgens bepalen of ze het

volledig in mensen, aldus Jos. “Heb
vertrouwen in medewerkers, investeer
in ze en durf ze vrijheid te geven. Als je

‘De strategische koers is de haak
in het plafond’
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ls In De Film
A
t
Ne

daarnaast het proces faciliteert om hun
vernieuwingskracht naar boven te halen,
dan ben je er. Echt!”

B
I
O

O
O
P
A
G
E
N
D
A

2 februari
De brief van de burgemeester
3 februari
Monitor: politie en
zorginstellingen luiden
noodklok om opvang
verwarde mensen
9 februari
De regels van Matthijs
10 februari
Schuldig (bewoners in de
Vogelbuurt in Amsterdam
kampen met schulden)
16 februari
Zora de zorgrobot
17 februari
De hokjesman (De Drent)
24 februari
Experimenteren met een
basisinkomen
1 maart
Het werken van morgen
3 maart
Nederland van boven (over
krimpgebieden)
9 maart
Here comes the sun
15 maart
Op eigen kracht
10 april
Down to earth

Vooral de documentaires De regels van
Matthijs, Zora de zorgrobot en De brief
van de Burgemeester lieten bij veel
medewerkers een diepe indruk achter.
Ook de film Down to Earth bleek voor
velen een inspiratiebron.

ZORA DE ZORGROBOT;
NOOIT MEER EENZAAM

Wie gaat er in de toekomst aandacht geven aan
ouderen, als de samenleving daar zelf geen tijd en
geld meer voor heeft? Verslaggever Jos de Jager
neemt de proef op de som en confronteert vier
bejaarde bewoners van een zorgcentrum met een
oplossing: Zora, de allereerste zorgrobot.
“De documentaire bracht mij in de war. Is dít nu de
manier om ouderen aandacht te geven? Tegelijkertijd
ben ik tijdens het kijken een beetje van het stukje
plastic gaan houden.”

DE BRIEF VAN
DE BURGEMEESTER

De burgemeester van Finsterwolde heeft genoeg
van burenruzies, vervuiling en vereenzaming in
zijn gemeente en geeft inwoners opdracht om zelf
de problemen aan te pakken.
“De mensen willen wel, maar worden van het kastje
naar de muur gestuurd. Verschrikkelijk!”

DOWN TO EARTH
Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving
leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun
drie kinderen vier jaar in Noord-Amerika samen
met een Indianenstam. Daar ontstond het idee
om de wijsheid van de stamoudsten op film vast
te leggen. Het gezin trok daarop een jaar rond de
wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers

en leefde bij verschillende volksstammen op zes
continenten. De verschillende stamoudsten geven aan
dat verandering naar een duurzame wereld alleen bij
jezelf kan beginnen; wachten op politieke leiders of het
systeem heeft geen zin.
“Wij leven op een mooie planeet, waarop we zuinig
moeten zijn. De aarde hebben we niet gekregen van onze
voorouders, maar lenen we van onze kinderen.”

DE REGELS VAN
MATTHIJS
Een documentaire van Marc
Schmidt over zijn jeugdvriend
Matthijs die als autist probeert
orde in de chaos om hem heen
te scheppen. We zien Matthijs
vooral thuis, waar hij aan het
verbouwen is. De plannen voor
wat het moet worden zitten in zijn
hoofd. Zijn verbouwing brengt
hem
meer en meer in conflict met de woningcorporatie
die zich, naar Matthijs’ idee, niet aan de gemaakte
afspraken houdt. Dit leidt tot heftige aanvaringen met
vertegenwoordigers van de woningcorporatie, maar
ook met mensen die hem proberen te helpen. Matthijs
lijdt onder andere aan het Syndroom van Asperger.
Uiteindelijk leidt zijn verbouwing tot uitzetting uit zijn
woning - het centrum van zijn wereld - en neemt de
documentaire een tragische wending.
“Zeer indrukwekkend! Wat complex, voor alle partijen.”

THE END...
EN TOEN?
De documentaires leidden tot diepgaande gesprekken
na afloop. Met name over onze identiteit en ons
speelveld. Waar zijn we van? Waarvan niet? En waar
wíllen we van zijn?
De inzichten die deze gesprekken opleverden droegen
bij aan de keuze voor twee pijlers in onze strategische
koers: met oog voor ieder mens en duurzaamheid.
We vinden dat iedere huurder uniek is. We willen
adequaat inspelen op hun wensen en behoeften en
extra ondersteuning bieden als dat nodig is. We willen
onze brugfunctie tussen bewoners en maatschappelijke
organisaties optimaal benutten. Daarbij kijken we over
onze eigen grenzen heen. En we zetten ons in voor
duurzaam wonen en werken. Voor huidige huurders en
toekomstige generaties.
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Werken met een helder doel voor ogen geeft energie en het beste resultaat! Onze 160
medewerkers dragen allemaal op hun eigen manier, met hun eigen talenten, dromen en
passies bij aan de drie pijlers in onze koers. Wat drijft ze? Waar worden ze enthousiast van?
Vier collega’s vertellen waar zij hun bed voor uitspringen.

spring
mijn
bedvooruit!
hier
ik

Michel Huls, vakman:

‘In een gezellig en mooi huis voelen
bewoners zich veel meer thuis’
“Ik verzorg het schilderwerk in alle windstreken van het werkgebied van Actium.
Schilderen doe ik met veel plezier, maar een eigen ontwerp maken en deze op muren
tot leven laten komen? Dat is pas echt geweldig! Sinds drie jaar heb ik ook mijn eigen
bedrijfje Art Brush, waarin ik me kan uitleven met airbrush en wandschilderingen.
En ook bij Actium kan ik nu deze passie kwijt! In de zomer van 2017 heb ik een
wandschildering gemaakt in de recreatieruimte van seniorencomplex De Lorelei in
Assen. De ruimte was nogal saai en grijs. Samen met onze wijkconsulent ben ik in
gesprek gegaan met de bewoners van het complex. Door goed te luisteren, krijg ik
veel ideeën over wat de mensen aanspreekt. Op basis daarvan heb ik drie ontwerpen
gemaakt, waaruit de bewoners konden kiezen. Ze kozen unaniem voor de schapen.
Vanwege het positieve resultaat bij De Lorelei, willen we de komende jaren meer
vrolijke wandschilderingen aanbrengen in onze complexen. Want als bewoners
thuiskomen in een gezellig en mooi huis, dan voelen ze zich veel meer thuis en zorgen
ze ook goed voor hun huis.”
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Femmie Blauw & Marjan de Groot,
wijkconsulenten:

“Wij zijn dagelijks te vinden in de wijken
en voelen ons verantwoordelijk voor
de leefbaarheid in ons werkgebied.
Samen met bewoners en partners
zoeken wij naar wegen om deuren te
openen. Binnen de afdeling Wijken zijn
wij nauw betrokken bij de huisvesting
van bijzondere doelgroepen, waaronder
statushouders. Een dankbare en soms ook
uitdagende taak. Ongeveer tien procent
van de Actium-woningen is bestemd
voor statushouders. In samenwerking
met gemeenten, Humanitas en
Vluchtelingenwerk proberen we

‘Statushouders
hebben recht op een
veilige woonplek’
dit in goede banen te leiden. Helaas lopen
we wel eens tegen weerstand aan bij
buurtbewoners, die ons vragen waarom
het nu zo nodig in hun straat moet. Dat
raakt ons wel. Statushouders zijn ook
gewoon mensen, die recht hebben op
een veilige woonplek. Gelukkig zien we
ook situaties waarin statushouders een
warm welkom krijgen en veel steun
ontvangen van buurtbewoners. Dat helpt
ze enorm om zich staande te houden in
een voor hen vreemd land. Alle lof voor
de bewoners en vrijwilligers die zich
hiervoor inzetten!”

Marleen Piek, communicatieadviseur:

‘De hoopvolle boodschap van de
Earthkeepers bleek een goede inspiratiebron’
“Ik vind het mooi om te werken voor een maatschappelijke organisatie als Actium. Niet
alleen zorgen we voor een goed en betaalbaar thuis voor duizenden mensen die zelf
geen woning kunnen kopen. Ook investeren we veel in maatschappelijke thema’s, zoals
duurzaamheid. Dat vinden we bij Actium gelukkig vanzelfsprekend. Maar wát moet onze
duurzaamheidsambitie zijn voor de komende vier jaren? Gaan we op dezelfde manier
door of moeten we nog een stap verder gaan, uit zorg voor toekomstige generaties en de
aarde? Begin 2017 heb ik de film Down to Earth gezien. Deze prachtige film zet je aan het
denken en motiveert om duurzaam te willen leven en werken. En juist die intrinsieke
motivatie vind ik heel belangrijk als het gaat om duurzaamheid. Daarom wilde ik deze
film graag delen met mijn collega’s. Met 80 mensen keken we in De Nieuwe Kolk naar
de film om aansluitend in gesprek te gaan over duurzaamheid. Het was een geweldige
middag! De hoopvolle boodschap van de Earthkeepers bleek een goede inspiratiebron
voor onze strategische koers. Het leverde boeiende gesprekken en inzichten op, die ons
kunnen helpen om onze duurzame ambities waar te maken.”

H U I S N U M M E R - 2 1 - M AG A Z I N E OV E R D E S T R AT E G I S C H E KO E R S VA N AC T I U M

Drie generaties huurders:
Trijntje Kok (57), haar
dochter Henriëtte (38)
en kleindochter Sarah (4).

ACTIUM WIL HUIDIGE
EN TOEKOMSTIGE
GENERATIES EEN FIJN
EN BETAALBAAR HUIS
BIEDEN.

‘Als ik de
voordeur
open doe,
ben ik thuis’
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EEN HUIS...

Trijntje: “Voor we deze woning betrokken, woonden we
tijdelijk in een oude boerderij. Daarin waaide het binnen net
zo hard als buiten. Een heel verschil met dit comfortabele
nieuwbouwhuis! Ik vind het vooral prettig dat alles zo ruim
is. Met mijn rolstoel kan ik overal makkelijk manoeuvreren.
En de trap is zo breed, dat je gewoon naast de traplift kan
lopen. Ik weet daardoor dat ik altijd in dit huis kan blijven
wonen. Een geruststellend idee. Ook mijn dochter Henriëtte
is huurder bij Actium. Ze woont met haar dochtertje in
Norg, ook in een nieuwbouwhuis.”

EEN THUIS...

“Peize is óns dorp. We zijn een keer naar Roden
‘geëmigreerd’, zoals mijn man Evert het noemt. We waren
nog in dat huis aan het verven, toen hij al zei: ‘dit hoeft
geen tien jaar te duren’. In Peize voelen we ons thuis en in
deze nieuwbouwwoning des te meer. Als ik de voordeur
opendoe, ben ik thuis. Dat thuisgevoel is voor mij extra
belangrijk, omdat ik door mijn ziekte aan huis gebonden
ben. Ook de buurt is fijn. Er wonen mensen van alle
leeftijden: van jonge gezinnen tot 70-plussers. En op het
speelveld voor ons huis is altijd beweging. Heel gezellig!”

BIJ ACTIUM...

“Ik ben oprecht heel blij dat we bij Actium
huren. Als er iets is, reageren ze snel. Er wordt
naar je geluisterd, met je meegedacht en actie
ondernomen. Na bijvoorbeeld onderhoud of
een reparatie vragen ze naar je bevindingen. Je
mening wordt duidelijk gewaardeerd. Ja, ook bij
Actium voel ik me helemaal thuis.”
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nkomsten
De films en bijee
er over
raken me. Ik blijf n. Bijte
nadenken en pra kindeij
m n
voorbeeld als ik g of een
n
ren naar bed bre ienden.
t vr
wijntje drink me fen dat
ef
Het doet me bes doen.
k
we waardevol wer
(medewerker)

>>> Actium neemt
verantwoordelijkheid
en wil de grenzen
opzoeken als
corporatie.
(gemeente)
‘Je bent alleen, er is weinig
ruimte voor traumaverwerking
en dan moet je maar weten
hoe je moet wonen in
Nederland.
nen
Hier kun wij ze bij helpen!’
(medewerker na bijeenkomst met
en over statushouders)

‘Een thuis voor onze
huurders… hebben
wij daar invloed
op? Een thuis is
gevoelsmatig. Is het
niet aan een huurder
zelf om van een huis
een thuis te maken?
(medewerker over de
missie)

RAKE QUOTES,

‘Als we nu lades m
aken in
plaats van keuken
kastjes, dan
is dat veel prettige
r voor
(oudere) huurders.
Hoeven ze
niet steeds door de
knieën.’
(onderhoudsmedew
erker tijdens
bijeenkomst over
langer thuis
wonen)

Actium moet met de
tijd mee blijven gaan en
ook aan de wensen van
jongeren denken.
(oudere huurder)

innovat ie moet
je organiseren.
(leiding gevende)

Mooi dat jullie spreken
van moreel kompas
en niet eindeloze
smart-doelstellingen
hebben geformuleerd.
(gemeente)

Wij stappen in th
em
partijen laten ligg a’s die and er e
en
Niet omdat w e “erv of teruggev en.
omdat w e vind en an zijn", maar
dat d
d e dupe mag word e bewon er niet
en
verantwoord elijk, . We zijn niet
maar n em en onze
verantwoord elijkh
eid.’ (m ed ew erk er)

EYE OPENERS
EN SCHERPE
VRAGEN
OVER ONZE
STRATEGISCHE
KOERS EN DE
WEG DAAR
NAARTOE.

‘Ik bracht een bezoek aan
de jubilerende huurder en
wat bleek? 25 jaar geleden
had ik aan deze mevrouw
de sleutel van haar woning
overhandigd!’ (
medewerker)
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Waar zij
nw
hemelsna e in
a
bezig. Ho m mee
e la
dit nog d ng kan
oo
(Reactie rgaan?!
op de film
Down to
Earth)

Ik werd me do or alle
film s en bijeenko msten

goed bewu st van wat
mijn co llega’s tegen kom en
in hun dagelijkse werk
met onze huu rders.

(me dewerker van de
fina nciële afdeling).

‘We zitten te veel in
ons hoofd en hebben het
contact met ons gevoel
verloren, terwijl het er
wel is.
bezoeker aan
filmvoorstelling Down to
Earth)

Man,

wat heftig
en
naar…’
(medewe
rker over
documen
taire ‘Schu
ldig’)

Toen ik 65 werd, wilde ik
naar Wilhelminaoord.
Door de hulp van buren kan
ik hier prima vertoeven.
Ik ben nu 90!
huurder

‘Het gesprek met de
filosoof was prikkelend.
Hij vroeg eindeloos door
tot ik er jeuk van kreeg…
Maar het leidde wel
tot iets fundamenteels!’
(leidinggevende)
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Het is een prachtig
creatief proces
hoe jullie tot deze
strategische koers
komen. (RVC-lid).

VAN DE STRA AT

We

EEN
ZACHTE
LANDING
IN DE
WIJK
EEN BETAALBARE WONING
EN EEN LEEFBARE BUURT
ZIJN VOOR ONZE HUURDERS
ERG BELANGRIJK. SOMMIGEN
HEBBEN DAARNAAST EEN
EXTRA STEUNTJE IN DE RUG
NODIG. PROGRAMMALEIDER
WIJKEN GEA VELDMEIJER:
“WE KIJKEN VOORAL NAAR
WAT MENSEN WÉL KUNNEN
IN PLAATS VAN WAT ZE NIET
KUNNEN.”

hebben

Veel politici en beleidsmakers hebben de
mond vol van de participatiesamenleving,
waarin iedereen zichzelf moet kunnen
redden. “Prima voor de mensen die
daartoe in staat zijn”, zegt Gea. “Maar in
de praktijk zal een deel van onze
huurders altijd extra ondersteuning
nodig hebben. We vinden het onze taak
om ze daarbij te helpen. Bijvoorbeeld
door ze een bijzondere woonvorm te
bieden of door ze te helpen met hun
financiën. Hierbij werken we nauw
samen met onze partners op het gebied
van zorg en welzijn.”
Onlangs deed Actium mee aan een pilot
van de Voorzieningenwijzer. Bewoners
kregen het aanbod om met hulp van een
consulent te onderzoeken hoe zij beter
gebruik kunnen maken van financiële
regelingen. Denk aan minimabeleid,
toeslagen, belastingvoordelen, tegemoet
komingen in hun zorgverzekering en
gunstige energiecontracten. Gea: “Met
succes! Gemiddeld konden deelnemende
huishoudens 700 euro per jaar ‘verdienen’.
Dat geeft onze bewoners een extra
steuntje in de rug. Niet alleen financieel,
maar ook in hun dagelijks handelen.”
WEDERZIJDS BEGRIP Een ander
mooi voorbeeld is Housing First, een
samenwerking met het Leger des Heils.
Dit project is voor mensen die uit een
maatschappelijke opvang komen en hun
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 We luisteren
naar onze
huurders en
zoeken naar
oplossingen als
iemand extra
ondersteuning
nodig heeft.

leven weer op de rit proberen te krijgen.
”De stap naar een reguliere woning is
vaak nog te groot. Door een tussenvorm
aan te bieden begeleiden we cliënten in
hun weg naar zelfstandig wonen”, vertelt
Gea. Actium stelde een aantal woningen
in een hofje beschikbaar en vanuit het
aangrenzende steunhuis biedt het Leger
des Heils begeleiding. Niet alleen aan
cliënten, maar ook aan buurtbewoners.
“Aan de grote eettafel vinden mooie
gesprekken plaats. Zo ontstaat wederzijds
begrip, krijgen de cliënten ‘een zachte
landing in de wijk’ en daarmee verbetert
de leefbaarheid in de buurt.” Cliënten
kunnen op die manier ook een waarde
volle bijdrage leveren aan de buurt,
bijvoorbeeld door te klussen bij oudere
buurtbewoners.
BRUGGEN SLAAN “Dit soort projecten
slaagt alleen door een goede samen
werking met maatschappelijke partners.
Samen oog hebben voor ieder mens en
daarbij vooral kijken naar wat mensen
wél kunnen in plaats van wat ze niet
kunnen”, besluit Veldmeijer. “Dat
gezamenlijke uitgangspunt geeft ons de
mogelijkheid om - nog meer dan nu bruggen te slaan tussen bewoners
onderling, en tussen bewoners en
zorgverleners. Het zou fantastisch zijn als
we op die manier de schotten tussen
wonen, welzijn en zorg beetje bij beetje
verder kunnen afbreken.”

oog

voor

ieder

mens

Als beleidsadviseur van
de gemeente Assen
werkt Arjen Nieveen
nauw samen met
Actium.

Op welke manier hebben de gemeente Assen en Actium
met elkaar te maken?
“Ongeveer een derde van alle woningen in Assen zijn sociale
huurwoningen, in eigendom en beheer van Actium. We hebben dus
vanzelfsprekend veel met elkaar te maken. We kijken samen of het
woningaanbod aansluit op de vraag. Zijn er voldoende woningen?
Hebben deze de juiste kwaliteit? Passen ze wel bij de vraag van de
bewoners? Maar we werken ook nauw samen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg en leefbaarheid.”
Wat vind je van de nieuwe strategische koers van Actium?
“Mooi! De koers voelt positief en constructief. Actium heeft zin in de
toekomst en gaat vol energie voor haar missie: een thuis voor
haar huurders.”

in de
stoel

Vind je de koers niet te abstract?
“Het is een krachtig en goed leesbaar stuk dat helder uitdraagt
waar Actium de komende jaren voor staat; wie ze wil zijn. Dat de
koers niet heel concreet is, vind ik logisch en zie ik niet als risico.
De toekomst laat zich lastig voorspellen. Het is onverstandig te veel
dicht te timmeren. Het is vooral belangrijk te beschrijven waar je als
organisatie naartoe wilt. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Deze
koers zet een aantal heldere stippen op de horizon en biedt Actium
de ruimte en flexibiliteit om te anticiperen op wat op hun pad komt.”
Wat vind je van het proces? Hoe ben je betrokken geweest?
“Wat ik heel goed vind is dat de koers gaandeweg het proces tot
stand kwam. Het was een heel participatief proces, waarin we vanaf
het allereerste begin zijn betrokken. “Hoe zien jullie de wereld?”
werd met open vizier aan ons gevraagd. Het proces was heel
transparant, organisch en interactief. Het was zeer inspirerend voor
mezelf en mijn collega’s.”
Welke aspecten in de koers spreken je het meest aan?
“Duurzaamheid en innovatie spreken me het meest aan omdat op
die thema’s nog heel veel mogelijkheden liggen. Ik voel een grote
wens en urgentie om daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan.
Duurzaamheid is immers ook een van de belangrijkste opgaven van
de gemeente Assen. Actium en de gemeente kunnen hierin nog
intensiever met elkaar optrekken om kennis en kunde samen te
ontwikkelen en onze krachten te bundelen.”

‘We zijn vanaf het
allereerste begin
bij de strategische
koers betrokken.’

Zijn er concrete ‘innovatieve’ ideeën die je samen met Actium zou
willen oppakken?
“Bijvoorbeeld tiny houses. Hierbij kijk je op een andere manier
naar woonwensen. Leefstijl krijgt een prominentere plek. We zijn
net gestart om samen met Actium te onderzoeken of en hoe we
hier vorm aan willen geven in Assen. Graag ga ik met deze pilot
pragmatisch aan de slag. Gewoon doen en niet te bang zijn dat
iets kan mislukken. Lef hebben, zoals in de strategische koers
van Actium staat, zou ik daarom ook op ons als gemeente willen
betrekken.”
Hoe zie je de huidige en toekomstige samenwerking?
“De huidige samenwerking is transparant, open en laagdrempelig.
Mijn wens is dat dat zo blijft en dat we samen nog veel mooie
dingen mogen doen voor Assen en haar bewoners. De koers biedt
daar genoeg mogelijkheden voor. Samen bouwen we aan de
toekomst van Assen!”
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‘Gewoon dóen
en niet te bang
zijn dat iets kan
mislukken’
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Van Syrië naar Ruinen: Khalil (50), Wesam (48)
en hun twee dochters Rita (11) en Vian (7).

‘Dankzij
de mensen
voelen we
ons thuis’

EEN HUIS...

Wesam: “In Syrië woonden we in een flat in
Damascus, de hoofdstad met zeven miljoen inwoners.
Een groter contrast met Ruinen is bijna niet denkbaar.
Maar we zijn dolblij met ons huis in dit mooie dorp.
Het straalt positieve energie uit. We genieten vooral
van de grote ramen, waardoor zoveel zonlicht naar
binnen valt. En van het prachtige uitzicht over de
weilanden met de paarden voor ons huis. Voor het
eerst hebben we ook een tuin. Van de tomaten- en
komkommerplanten die we daarin hebben gepoot,
konden we de hele zomer eten.”

IEDERE HUURDER IS UNIEK.
ACTIUM HEEFT OOG VOOR DE
VERSCHILLEN IN WENSEN EN
BEHOEFTEN.

- 30 IEDERE
HUURDER IS UNIEK. ACTIUM HEEFT OOG VOOR DE VERSCHILLEN IN WENSEN EN BEHOEFTEN.

EEN THUIS...

“Het was geen vrije keus om in 2013 uit Syrië te vluchten;
vanwege de oorlog moesten we wel. Na twee jaar in Jordanië
kwamen we in Nederland. De eerste maanden waren heel
moeilijk, vooral omdat we de taal nog niet goed spraken. Maar
dankzij de mensen in Ruinen voelden we ons toch al snel op
ons gemak. We zijn echt met open armen ontvangen; iedereen
is zo aardig. Ook op de lokale basisschool trouwens. Onze
dochters hebben het daar ontzettend naar hun zin. Inmiddels
wonen we ruim twee jaar in Drenthe en willen we niet meer
weg. In Ruinen zijn we thuis.”

BIJ ACTIUM...

“Samen met twintig andere Syriërs speelt Khalil
in een toneelstuk over de oorlog, en over hoe
het is om als vluchteling in een nieuw land te
komen wonen. Bij een van zijn voorstellingen
kwam iemand van Actium kijken. Die
betrokkenheid vanuit de woningcorporatie
vonden we heel bijzonder. Uiteindelijk is het
niet de plek, maar zijn het de mensen die maken
dat je je ergens thuisvoelt.”
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VAN DE STRA AT

HET SLIMME
ALTERNATIEF
VOOR
SLEUTELKASTJES
EEN WONINGCORPORATIE
VERNIEUWEND? DAT
KLINKT TEGENSTRIJDIG
VOOR EEN ORGANISATIE
DIE VOOR DECENNIA EEN
STAPEL STENEN NEERZET.
TOCH IS HET ÉÉN VAN
ACTIUMS SPEERPUNTEN
VOOR DE KOMENDE JAREN.
MEDEWERKER PLANMATIG
ONDERHOUD JAKOB VAN DER
HEIDE: “GA DAT AVONTUUR
MAAR AAN!”
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Als je aan het planmatig onderhoud van
onze woningen denkt, denk je in termen
van vernieuwing al snel aan ‘groot’ en
‘kostbaar’. “Dat klopt ook wel”, zegt Jakob.
“Het verduurzamen van onze woning
voorraad volgens de nieuwste techno
logieën vraagt om groots denken en om
een flinke begroting. Maar vernieuwing
zit niet alleen in grote veranderingen.
Ik zoek in mijn dagelijkse werk ook naar
kleine en slimme verbeteringen. Inno
vaties die ons werk makkelijker maken,
maar vooral onze huurders en samen
werkingspartners iets opleveren!”
157 SLUITSYSTEMEN Een voorbeeld.
Samen met een collega onderzoekt
Jakob op dit moment hoe er slimmer
gewerkt kan worden met sleutelkastjes.
Zorginstellingen die thuiszorg verlenen
aan huurders hebben een sleutel nodig
voor de hoofdingang van het wooncom
plex. Daarom hangen er bij de ingang
verschillende sleutelkastjes. “In de loop
van de jaren zijn er heel wat verschillen
de sluitsystemen aangebracht in onze
complexen. 157 in totaal!” weet Jakob.
“Je kunt je voorstellen dat er daardoor
ontzettend veel sleutels in omloop zijn,
wat een omvangrijk sleutelbeheer met
zich meebrengt. Dat moet met de huidige
technieken toch slimmer kunnen...”

CODE INTOETSEN Via een van de
zorginstellingen ontdekte Jakob een
elektronisch sluitsysteem. Dat werkt als
volgt: een zorgverlener ontvangt op zijn
of haar mobiele telefoon een persoonlijke
code. Na het intoetsen van deze code in
een display gaat de deur open. Geen grote
sleutelbossen meer, geen wildgroei aan
sleutelkastjes aan de muur, veel minder
administratief beheer én een veiliger
toegang tot wooncomplexen. “Een heel
mooie ontwikkeling!”
Hoe zo’n idee over sleutelkastjes ontstaat?
“Niet vanachter mijn bureau”, aldus
Jakob. “Het ontstaat als ik met mijn ma
nager in gesprek ben over de toekomst
van ons werk. Of met leveranciers over
technologische ontwikkelingen. Of met
iemand van een zorginstelling die al die
verschillende sleutels beu is.”
OPENSTAAN VOOR KANSEN Jakob
vindt het belangrijk om constant te
blijven verbeteren. Dat moet ook, omdat
wetten en regels steeds veranderen en de
technologische ontwikkeling razendsnel
gaat. “Je moet er wel voor openstaan,
anders mis je de kansen die op je pad
komen. Het oude en vertrouwde durven
loslaten. Ergens in durven duiken. Ga dat
avontuur maar aan!”

We zijn
vernieuwend
We hebben lef en daadkracht

Stilstaan is voor ons geen optie
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Wonen is voor ieder mens

Langer thuis

uitdaging voor corporaties. Want het

belangrijk. Maar niet iedereen kan

Een gesprek met de gedreven

De Nederlandse bevolking wordt om te

vraagt onder meer om aanpassingen

het zelf regelen. Bijvoorbeeld door

hoogleraar Volkshuisvesting en

beginnen steeds ouder. Veel senioren

in de woningen. En dat niet alleen. Het

hebben het goed en tegelijkertijd

verzorgingshuis bood mensen bescherming,

een beperking of smalle beurs.

Grondmarkt George de Kam.

groeit de groep die het moeilijk heeft.

voorzieningen en nabijheid. Hoe kun je

Welke verantwoordelijkheid heeft

‘Stimuleer huurders om hun

Bijvoorbeeld vanwege psychische

daarvan iets terugbrengen als corporatie?”

problematiek of geldzorgen. George: “Die

een woningcorporatie daarbij? Wat

talenten in te zetten en zorg

‘DENK
VANUIT
DE MENS
EN MINDER
VANUIT
STEEN.
DÁT IS DE
SLEUTEL’

Hoogleraar Volkshuisvesting en Grondmarkt George de Kam

OP VISITE
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voor een corporatie als Actium?

zijn de trends in volkshuisvesting

samen dat iedereen prettig kan

en waar liggen duurzame kansen

wonen!’

groep zie je ook terug in het bestand van

Oog voor verschillen

de woningcorporatie. Mensen kunnen

Naast de vergrijzing ziet George meer

niet meer naar een verzorgingshuis, het

opvallende trends. “De samenleving

uitgangspunt is dat iedereen zo lang

wordt multicultureler. Er zijn steeds

mogelijk thuis blijft. Dat is absoluut een

meer huurders met allerlei verschillende

In het kader van onze strategische
koers heeft George een lezing
verzorgd aan medewerkers van
Actium.
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Dit is George de Kam

achtergronden. Als woningcorporatie

een schakel in een heel netwerk. Samen

moet je oog hebben voor die verschillen

met dat netwerk kun je ervoor zorgen dat

en er soepel op inspelen. Want iemands

mensen prettig wonen. Ook als iemand

George de Kam is al sinds 1977 betrokken bij

cultuur bepaalt mede hoe iemand graag

bijvoorbeeld een beperking, geldgebrek of

volkshuisvesting. Hij werkte jaren als project- en

woont en leeft. Het vereist ook dat je

psychische problemen heeft.”

beleidsmedewerker bij de Nationale Woningraad

goed in contact staat met iedereen

Maar hoe werkt dat dan? Volgens

(later Aedes) en schreef een proefschrift over

en mensen stimuleert om actief bij te

George begint het met goed luisteren

woningbouw en grondbeleid in Den Haag en

dragen aan de leefomgeving.” Maar er is

naar bewoners en het oppikken van

Zoetermeer. In 2002 werd De Kam hoogleraar

meer. Terwijl corporaties de leefbaarheid

signalen. “Wat speelt er bij iemand en

Maatschappelijk ondernemen met grond en

in wijken positief kunnen beïnvloeden,

hoe gaat het in de buurt? Het kan zijn

locaties bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

wordt het hen juist lastiger gemaakt om

dat iemand een traplift nodig heeft of

In 2013 werd hij honorair (onbetaald) hoogleraar

dat te doen, vertelt George.

dat er drempels in huis weg moeten.

Volkshuisvesting en Grondmarkt bij de

“Dat is het gevolg van de herziene

Dat kun je direct oppakken. Maar als

Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialisatie is

Woningwet. Overheidsbeleid bepaalt

een huurder bijvoorbeeld vereenzaamt

wonen voor ouderen.

nu dat corporaties binnen nauwere

of zich niet meer kan redden? Ook dán

grenzen moeten werken. Ze kunnen

heb je een rol. Je kunt dit signaleren,

bijvoorbeeld minder investeren in

mensen doorverwijzen en partijen uit het

gemixte wijkprojecten, waarbij sociale

netwerk betrekken, zoals een wijkteam of

woningbouw en koopwoningen

dagbesteding. Als corporatie hoef je zeker

samenkomen. Terwijl dát nu juist zo

niet alles zelf te doen, je hebt wél een

belangrijk is voor een gevarieerde en

hele belangrijke taak om te signaleren,

leefbare wijk.” Ook verbaast George

verwijzen en anderen te betrekken.”

zich over de verhuurdersheffing die
corporaties in Nederland nog steeds

Grenzen opzoeken

moeten betalen. “Dat is uniek in de

Even terug naar het verdwenen

wereld. Als non-profitorganisaties

verzorgingshuis. Want ook daar ziet

zouden ze dat geld juist zo goed kunnen

George een maatschappelijke opdracht

gebruiken voor maatschappelijke doelen.”

voor de corporaties. ‘Een corporatie

Energiezuinig graag!

te faciliteren. Ook al hoeft ze het niet zélf

dit dan precies? George: “Het begint met

uit te voeren. Denk aan een ondernemer

het aanbieden van betaalbare woningen.

die een gezellig huiskamerrestaurant

Daarbij gaat het niet alleen om huur,

wil starten. Ouderen die samen een

maar zeker ook om stookkosten. Het

woongroepje willen beginnen. Iemand

energiezuinig maken en goed isoleren van

die een prikpost wil starten of jongeren

woningen is er direct aan verbonden. Het

die een kamer zoeken en best iets

verduurzamen van het woningbestand

willen betekenen voor hulpbehoevende

is dus een belangrijk tweede doel.

buurtgenoten. Je kunt dan meedenken,

Corporaties zijn daar al actief mee

geschikte ruimten zoeken en

bezig, zoals met energielabels en het

ondersteuning bieden. Het kan veel moois

energieneutraal maken van woningen.”

opleveren voor een buurt!” George nodigt

Naast deze “harde kant” is volgens

corporaties dan ook uit om vooral de

George veel aandacht nodig voor gedrag

grenzen van de Woningwet op te zoeken.

omgaan met energie? Het is noodzakelijk

Wat een talent

om daarover in gesprek te gaan en veel

Het ‘samen doen’ gaat daarnaast over

te communiceren.” Het verduurzamen

samenwerking met de huurders. Nóg

van de eigen bedrijfsvoering is ook een

een waardevol doel voor corporaties,

belangrijk aspect. George: “Dat betreft

volgens George. “Benut de talenten

bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik,

die huurders hebben. Er zijn in

zuiniger rijden, minder papierverbruik en

Nederland al veel voorbeelden waarbij

ledverlichting op kantoor.”

huurders met elkaar huizen en het

Netwerk betrekken
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deskundigheid in te zetten en initiatieven

Maatschappelijke doelen dus. Welke zijn

van huurders. “Want hoe kunnen zij zuinig

Eigen initiatieven kunnen
veel moois opleveren

heeft legio mogelijkheden om haar

groen onderhouden. Of initiatieven
in de buurt oppakken. Als je mensen

Betaalbaar en duurzaam. Het zijn twee

vrijheid en middelen geeft, kunnen

belangrijke opdrachten voor de corporatie.

zij hun talenten inzetten. Daarmee

En dan volgt al snel een derde: goed

vergroot je ook ieders betrokkenheid en

beheer. George: “Ik bedoel dan niet

verantwoordelijkheidsgevoel. Waar het in

alleen het feitelijke onderhoud van

de kern om gaat? Denk vanuit de mens en

een woning. Het gaat juist ook over de

minder vanuit steen. Woningcorporaties

leefomgeving en hoe je daarin samen kunt

zijn er al goed mee bezig. Dát is de sleutel

optrekken. Als woningcorporatie ben je

voor een duurzame toekomst!”

HET PROCES IN CIJFERS

We hebben in 11 maanden tijd 6.372 uur
onze hersens laten kraken over de nieuwe koers.

Binnen 24 uur meldden 70 collega’s
zich aan voor onze actie rond
jubilerende huurders. Zij gingen op bezoek bij

150 huurders die al 25 jaar bij Actium huren en verrasten ze met
een koffie- en theepakket.

239 collega’s en 5 samenwerkings
partners namen deel aan inspiratie
bijeenkomsten. WE ORGANISEERDEN 8
BRAINSTORMSESSIES IN ONZE SPECIALE HUISKAMER. DE 2 PERZISCHE
KLEDEN IN DE HUISKAMER VONDEN WE IN DE KRINGLOOPWINKEL. ALLE
HUISKAMERMEUBELS KWAMEN VAN DE ZOLDER VAN EEN COLLEGA.
Aan de brainstorms deden 41 collega’s mee. Zij vulden samen 6.412 gele, 3.446 groene, 2.750
blauwe en 3.800 roze plakblaadjes.

De opbrengst: 9 thema’s en
ruim 200 ideeën
We keken 34.800 seconden naar indrukwekkende, inspirerende en ontroerende films.

De conceptversie van de strategische koers is getoetst door 47 personen:
management, medewerkers, bestuurders van gemeenten en zorg- en
welzijnsorganisaties, ambtenaren en raad van commissarissen

1 filosoof, 1 duurzaamheidsgoeroe en
1 professor dachten ook mee over onze
missie
37 unieke talenten van Actium-medewerkers werden ingezet in het proces.

Onder meer fotografen, tafeldames en -heren, schrijvers, columnisten, procesbegeleiders,
regelneven en -nichten, creatieve denkers en echte doeners.
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Directeur-bestuurder
Gerard Schoep
van Zorgcollectief
Zuidwest-Drenthe:
“Het draait allemaal
om vertrouwen.”

in de
stoel

Als directeur-bestuurder werkt u al elf jaar samen met Actium. Wat
is er in die tijd veranderd?
“Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe huurt drie panden van Actium.
Het gaat om een woon-zorgcomplex in Dwingeloo, één in Ruinen en
één in Havelte. De afgelopen jaren zijn die allemaal gemoderniseerd.
Hoe dat is gebeurd, laat goed zien hoe de maatschappij — en onze
samenwerking — is veranderd. Als eerste hebben we het complex
in Dwingeloo aangepakt. Dat is prachtig gerenoveerd, maar het
oogt van buiten nog altijd als een klassieke zorginstelling. Daarna
was Ruinen aan de beurt. Daar hebben we twee jaar geleden
een heel nieuw concept neergezet, met zorgwoningen die zijn
gegroepeerd rond een dorpshuis. Van buiten zie je niet meer dat het
een zorginstelling is. In het complex in Havelte, dat begin 2018 in
gebruik wordt genomen, gaan we nog een stap verder. We hebben
er wonen en zorg gescheiden, zodat bewoners zelf een woning
huren en verpleegzorg kunnen inkopen. Dat geeft meer ruimte voor
maatwerk.”
Is dat allemaal van een leien dakje gegaan?
“Je moet er wel actief aan werken om in verbinding te blijven. De
werelden van zorg en wonen ontwikkelen zich snel. In vergelijking
met tien jaar geleden hebben we te maken met heel andere
wet- en regelgeving, en ook met veranderende wensen van onze
klanten. Anno 2017 draait het er vooral om hoe mensen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En dan wel op zo’n
prettig mogelijke manier. Dat stelt nieuwe eisen aan huisvesting,
maar ook aan de omgeving. Zo ontstond het idee om het woonzorgcomplex in Ruinen rond een dorpshuis te bouwen. We vonden
het best spannend of Actium daarvoor openstond en in dat plan
wilde investeren. Dat het is gelukt, bewijst hoe succesvol onze
samenwerking is.”
Wat is het geheim?
“Dat we heel eerlijk en open naar elkaar durven zijn. We hebben
geen verborgen agenda’s. Dat creëert een gevoel van vertrouwen
en tegelijkertijd ook ruimte om elkaar scherp te houden. We vragen
elkaar regelmatig: doen we nog de juiste dingen samen? Het maakt
dat ik zonder twijfel een huurcontract van twintig jaar met Actium
durf aan te gaan.”

Wonen en zorg zijn
onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Maar dat betekent
niet dat samenwerken
op deze terreinen
vanzelfsprekend
gemakkelijk gaat.
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‘We vragen elkaar regelmatig: doen
we nog de juiste dingen samen?’

Er valt vast ook nog wel iets te verbeteren.
“Nu de grote bouwprojecten achter de rug zijn, ontstaat er ruimte
voor andere dingen. Het toepassen van nieuwe technologieën
bijvoorbeeld. Op dat terrein wil ik de komende jaren graag samen
stappen vooruitzetten. Zo zouden we een proefwoning kunnen
bouwen, om mensen zelf te laten ervaren hoe nieuwe vormen van
technologie kunnen helpen om langer zelfstandig te blijven. Andere
terreinen waarop we samen willen optrekken, zijn bijvoorbeeld
de opvang van GGZ-cliënten en het verbeteren van de sociale en
praktische veiligheid in de wijk.”
Biedt de nieuwe strategische koers van Actium daar voldoende
ruimte voor?
“Dat geloof ik zeker. Ik vind het een groot pluspunt dat het plan
niet helemaal is dichtgetimmerd. Dat maakt het mogelijk om te
experimenteren en te ontdekken hoe we met onze gezamenlijke
kennis en expertise mensen nog beter kunnen ondersteunen.”
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Sporten met je buren:
Sietske Port (71) en haar
flatgenoten werken zich elke
dinsdagochtend in het zweet.

ACTIUM ZET ZICH IN VOOR
BUURTEN WAARIN BUREN
NAAR ELKAAR OMZIEN.

IEDERE HUURDER IS UNIEK.

ACTIUM HEEFT OOG VOOR DE

VERSCHILLEN IN WENSEN EN

BEHOEFTEN.

‘De hal
is onze
sportschool’
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EEN HUIS...

“Een Twentse in Drenthe: dat ben ik! Ik groeide op in
Twente, maar woon daar al tientallen jaren niet meer.
Mijn man en ik hebben 45 jaar lang in ‘t Harde gewoond.
Een prachtige omgeving, met de Veluwe praktisch in
onze achtertuin. Dat was heerlijk wonen! Toen mijn
man Parkinson kreeg, verruilden we ‘t Harde voor een
seniorenflat in Assen. De familie van mijn man, die in
Assen woont, wilde me graag helpen voor hem te zorgen.
Twee jaar geleden overleed mijn man, maar ik ben in Assen
gebleven. Ik heb het hier erg naar mijn zin.”

EEN THUIS...

“Ik heb altijd makkelijk kunnen wennen aan een nieuwe
omgeving. In de flat heb ik vanaf het begin veel contact gehad
met mijn buren. Sinds een tijdje sporten we elke dinsdagochtend
samen in de hal. Mijn eigen initiatief: ik heb mijn hele leven
veel gesport en lesgegeven in bijvoorbeeld Pilates en steps. Elke
dinsdag tover ik samen met mijn buren Ina en Johan de hal om
tot sportschool. Samen leggen we hoepels, gewichtjes en een bal
neer. Aanvankelijk werd ik raar aangekeken, maar nu zijn er al
acht vaste sporters. Samen sporten is niet alleen gezond, maar

BIJ ACTIUM...

“Een aantal bewoners van de flat zit wel eens voor
de flat op hun rollator. Daar kun je heerlijk in het
zonnetje zitten. Een medewerker van Actium
heeft ons eens zien zitten en heeft geregeld dat er
binnenkort bankjes voor de flat worden geplaatst,
zodat we nog beter van de zon kunnen genieten. Dat
vind ik zo ontzettend aardig! Ook als ik Actium bel
omdat er iets stuk is, komen ze meteen in actie. Ja, ik
ben een heel tevreden huurder.”

ook heel gezellig. We lachen wat af!”
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Het ultieme thuisgevoel van medewerkers van Actium

Thuis is de plek waar je je veilig en geborgen
voelt. De plek waar je zelf kleur aan geeft en
altijd weer naar terugkeert.

#hierblijvenwijvoorthuis

Linden hangt haar
schone was buiten.

Kees houdt het
bij een open
haardvuur, met
een lekkere
snack.

Ron Hieronder ligt mijn
hond Lupo. Zij is al een
oud dametje van 12 jaar
en is behoorlijk stijf van
botten. Wanneer ik ‘s
avonds in de kamer zit
in een makkelijke stoel,
dan komt zij half over
mijn voeten liggen met
haar kop en dan ligt ze
soms enorm hard te
knorren van genot. Net
een spinnende poes. En
die trouwe hondenogen
die me dan aankijken,
dan smelt ik helemaal
en krijg ik dat ultieme
thuisgevoel.

Annet kokkerelt heel wat af.

Truus De poezen in
en om het huis. En af
en toe kijken ze door
het raam naar elkaar.
De een binnen en de
ander buiten. Ook
spelen ze wel eens
via het raam. Niet uit
te leggen, want dat
moet je zien. Daar heb
ik veel plezier van en
daarom is dat mijn
ultieme thuisgevoel.

Geja Het
thuisgevoel
is voor mij:
spelende
kinderen die het
huis in meer of
mindere mate
afbreken.

Ruth gaat voor
aroma rood.

Bert Dit beeld van onze
hond en kleinzoon
maakt me gelukkig.

Greetje Je kunt mij
niet blijer maken dan
met verse bloemen
op tafel. En met
familie pizza eten in
de tuin.

Annemarie heeft
voldoende waxinelichtjes
in huis voor een fijne
sfeer.

Miranda Samen de
kerstboom opzetten.

Marleen
Warm en knus,
met een dekentje en
de kat op de bank.

Gonny’s dochter en
haar vriendinnetje
zitten knus voor de
buis. Dat beeld geeft
haar een blije glimlach.
Claudia gaat hier met
de voeten op tafel.
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Iedereen die heeft bijgedragen aan het proces,
de koers en dit magazine, heel erg bedankt!
Samen hebben we weer vele deuren geopend.

www.actiumwonen.nl

MNO

