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We huisvesten ruim 13.000 
huishoudens in Noord- en Oost-

Groningen. Als huisvester van zo’n 
30.000 mensen - en beheerder 

van ruim 20% van de woningen in 
dit gebied – dragen wij bij aan het 

woonplezier in onze regio. 

13.224
huishoudens

Huishoudens

7,7 
Waardering
We vragen ieder jaar aan 
huurders wat ze vinden van onze 
dienstverlening. In 2020 kregen 
we een 7,7 van onze huurders. 
Huurders zijn o.a. tevreden over 
de dienstverlening bij start 
verhuur en over het uitvoeren 
van reparaties en onderhoud. 
We kunnen nog verbeteren 
in het blijven informeren 
over de voortgang van onze 
dienstverlening. Al met al een 
prima resultaat, waardoor Acantus 
het KWH-label (keurmerk voor 
goede dienstverlening) de 
komende twee jaar behoudt. 

World-class 
Workplace 
Goed werkgeverschap en werkplezier 
staan aan de basis van een gastvrije en 
daadkrachtige organisatie. 

Met trots kunnen we melden dat Acantus 
afgelopen jaar na een tevredenheids-
onderzoek onder werknemers benoemd 
is tot een ‘World-class Workplace’.

2020

World
class
Work
place

Nederland

veiligermet elkaar maken we het

veur
mekoarhet Woonlastenakkoord 

“Met elkaar maken we het” zeggen we niet 
zomaar. Het Woonlastenakkoord is tot stand 
gekomen na een intensieve samenwerking 

tussen alle huurdersorganisaties, de 
huurderskoepel en Acantus. 

Het is een akkoord waarmee we voor de komende jaren 
duidelijkheid hebben gecreëerd voor huurders op het gebied van 

woonlasten. We zijn trots op deze samenwerking! 

Lees meer op www.acantus.nl/woonlastenakkoord 

Nieuwe manier van 
woningen toewijzen
De manier waarop we onze woningen toewijzen is in 2020 
veranderd: we verdelen het grootste gedeelte nu via inschrijfduur. 
Woningzoekenden hebben meer keuzevrijheid en vinden sneller 
een woning op de gewenste plek in Noord- en Oost-Groningen. 
Voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, loten 
we ongeveer 10% van ons woningaanbod. Het woningaanbod 
staat op een nieuwe website: woningzoeken.acantus.nl. 
Een woningzoekende kan na inloggen zien wat de kans is op het 
krijgen van de woning met de opgebouwde inschrijftijd. 

Campagne comfortabel wonen 
in de herfst en winter
In de periode oktober t/m februari hebben we huurders met een 
campagne bewust gemaakt van hoe zij comfortabel kunnen 
wonen in de herfst en winter. Naast tips ter voorkoming van 
vocht en schimmel hebben we ook andere tips gedeeld om in de 
herfst en winter te kunnen rekenen op een warm, comfortabel en 
gezond huis en binnenklimaat. 

Lees de tips op www.acantus.nl/herfst

Nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud

Samen met onze partners hebben we een nieuwbouw-
catalogus opgesteld, voor standaardisering van 
onze nieuwbouwtrajecten met een voorspelbare 
prijs/kwaliteit verhouding. Dit biedt huurders de 
mogelijkheid voor maatwerk op het esthetisch vlak. 

Professionalisering onderhoudstrajecten
We hebben met twee schildersbedrijven afspraken 
gemaakt om resultaatgericht totaalonderhoud uit te voeren. 
De onderhoudswerkzaamheden die veilig (conform 
RIVM richtlijnen) konden worden uitgevoerd, gingen 
in overleg met bewoners door. Bij ruim 500 huurders 
hebben we douches, keukens en/of toiletten (of deel 
daarvan) vervangen.

We hebben de samenwerking met onze aannemers 
voor renovatie, nieuwbouw en onderhoud verder 
geprofessionaliseerd. We kunnen verder vooruit kijken 
en steeds voorspelbaarder worden in onze planning 
en begroting. 

Woningversterking: 
perspectief voor bewoners 
in Delfzijl
Acantus heeft samen met haar huurdersorganisatie, 
Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt en de 
gemeente een duidelijke koers voor wonen in Delfzijl 
bepaald. Delfzijl wordt compacter en klaargemaakt 
voor de toekomst. 

Gemaakte afspraken
We hebben o.a. een samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente gesloten over perspectieflocaties. Ook is er een 
convenant voor de Zandplatenbuurt Zuid afgesproken tussen 
rijk, NCG, gemeente en Acantus met daarin ook de financiële 
randvoorwaarden. Verder hebben regio en rijk afspraken 
gemaakt om de overgang naar de nieuwe NPR soepel te laten 
verlopen en voortgang te boeken. 

Eerste versterkte complexen opgeleverd
Huurders kunnen in de eerste twee aardbevingsbestendige 
complexen die we hebben opgeleverd. In de Schrijversbuurt 
en Vestingbuurt zijn de volgende projecten gestart. En voor 
woningen waarvan we versterkingsadviezen hebben ontvangen, 
is de versterking in uitvoering.

Kijk op www.thuisindelfzijl.nl voor alle plannen.

Ook zijn we actief geweest om bewoners 
een plezierige ervaring te geven. 

•   Samen met Biblionet Groningen zijn we met 
een lokale dichter langs de deuren gegaan en 
we deelden 50 voorleestenten uit aan onze jongste 
huurders. 

•   In Delfzijl Noord hebben 55 kinderen plezier 
beleefd aan een speurtocht langs enkele 
nieuwbouwlocaties. 

•   In Nieuwe Pekela hebben we met elkaar balkongym 
voor senioren georganiseerd. Daarnaast hebben we 
bij verschillende complexen een draaiorgel 
laten draaien. 

•   Tijdens renovatieprojecten hebben we 
onze huurders verrast met bloembollen of 
iets lekkers.

2020 was een bewogen en uitdagend jaar vanwege 
het coronavirus. Een veilig thuis, saamhorigheid in 
de buurt en elkaar helpen zijn nog belangrijkere 
thema’s geworden. 

Om onze huurders bij te staan, hebben wij extra 
dienstverlening opgezet. Zo hebben we:

•   huurders in financiële nood geholpen en meer tijd 
besteed aan het begeleiden van overlasttrajecten;

•   met onze aannemers gezocht naar innovatieve 
oplossingen om woningen veilig te kunnen verbeteren 
en verduurzamen;

•   manieren gevonden om onze huurders veilig 
te ontmoeten; 

•   het verhuurmutatieproces verder en versneld 
gedigitaliseerd.

•   reparaties en onderhoud zonder direct contact 
uitgevoerd (www.acantus.nl/corona/reparaties).

Flexibel en creatief 
omgaan met gevolgen 
coronavirus



We huisvesten ruim 13.000 
huishoudens in Noord- en Oost-

Groningen. Als huisvester van zo’n 
30.000 mensen - en beheerder 

van ruim 20% van de woningen in 
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we een 7,7 van onze huurders. 
Huurders zijn o.a. tevreden over 
de dienstverlening bij start 
verhuur en over het uitvoeren 
van reparaties en onderhoud. 
We kunnen nog verbeteren 
in het blijven informeren 
over de voortgang van onze 
dienstverlening. Al met al een 
prima resultaat, waardoor Acantus 
het KWH-label (keurmerk voor 
goede dienstverlening) de 
komende twee jaar behoudt. 

World-class 
Workplace 
Goed werkgeverschap en werkplezier 
staan aan de basis van een gastvrije en 
daadkrachtige organisatie. 

Met trots kunnen we melden dat Acantus 
afgelopen jaar na een tevredenheids-
onderzoek onder werknemers benoemd 
is tot een ‘World-class Workplace’.
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gekomen na een intensieve samenwerking 

tussen alle huurdersorganisaties, de 
huurderskoepel en Acantus. 

Het is een akkoord waarmee we voor de komende jaren 
duidelijkheid hebben gecreëerd voor huurders op het gebied van 

woonlasten. We zijn trots op deze samenwerking! 

Lees meer op www.acantus.nl/woonlastenakkoord 

Nieuwe manier van 
woningen toewijzen
De manier waarop we onze woningen toewijzen is in 2020 
veranderd: we verdelen het grootste gedeelte nu via inschrijfduur. 
Woningzoekenden hebben meer keuzevrijheid en vinden sneller 
een woning op de gewenste plek in Noord- en Oost-Groningen. 
Voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, loten 
we ongeveer 10% van ons woningaanbod. Het woningaanbod 
staat op een nieuwe website: woningzoeken.acantus.nl. 
Een woningzoekende kan na inloggen zien wat de kans is op het 
krijgen van de woning met de opgebouwde inschrijftijd. 

Campagne comfortabel wonen 
in de herfst en winter
In de periode oktober t/m februari hebben we huurders met een 
campagne bewust gemaakt van hoe zij comfortabel kunnen 
wonen in de herfst en winter. Naast tips ter voorkoming van 
vocht en schimmel hebben we ook andere tips gedeeld om in de 
herfst en winter te kunnen rekenen op een warm, comfortabel en 
gezond huis en binnenklimaat. 

Lees de tips op www.acantus.nl/herfst

Nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud

Samen met onze partners hebben we een nieuwbouw-
catalogus opgesteld, voor standaardisering van 
onze nieuwbouwtrajecten met een voorspelbare 
prijs/kwaliteit verhouding. Dit biedt huurders de 
mogelijkheid voor maatwerk op het esthetisch vlak. 

Professionalisering onderhoudstrajecten
We hebben met twee schildersbedrijven afspraken 
gemaakt om resultaatgericht totaalonderhoud uit te voeren. 
De onderhoudswerkzaamheden die veilig (conform 
RIVM richtlijnen) konden worden uitgevoerd, gingen 
in overleg met bewoners door. Bij ruim 500 huurders 
hebben we douches, keukens en/of toiletten (of deel 
daarvan) vervangen.

We hebben de samenwerking met onze aannemers 
voor renovatie, nieuwbouw en onderhoud verder 
geprofessionaliseerd. We kunnen verder vooruit kijken 
en steeds voorspelbaarder worden in onze planning 
en begroting. 

Woningversterking: 
perspectief voor bewoners 
in Delfzijl
Acantus heeft samen met haar huurdersorganisatie, 
Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt en de 
gemeente een duidelijke koers voor wonen in Delfzijl 
bepaald. Delfzijl wordt compacter en klaargemaakt 
voor de toekomst. 

Gemaakte afspraken
We hebben o.a. een samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente gesloten over perspectieflocaties. Ook is er een 
convenant voor de Zandplatenbuurt Zuid afgesproken tussen 
rijk, NCG, gemeente en Acantus met daarin ook de financiële 
randvoorwaarden. Verder hebben regio en rijk afspraken 
gemaakt om de overgang naar de nieuwe NPR soepel te laten 
verlopen en voortgang te boeken. 

Eerste versterkte complexen opgeleverd
Huurders kunnen in de eerste twee aardbevingsbestendige 
complexen die we hebben opgeleverd. In de Schrijversbuurt 
en Vestingbuurt zijn de volgende projecten gestart. En voor 
woningen waarvan we versterkingsadviezen hebben ontvangen, 
is de versterking in uitvoering.

Kijk op www.thuisindelfzijl.nl voor alle plannen.

Ook zijn we actief geweest om bewoners 
een plezierige ervaring te geven. 

•   Samen met Biblionet Groningen zijn we met 
een lokale dichter langs de deuren gegaan en 
we deelden 50 voorleestenten uit aan onze jongste 
huurders. 

•   In Delfzijl Noord hebben 55 kinderen plezier 
beleefd aan een speurtocht langs enkele 
nieuwbouwlocaties. 

•   In Nieuwe Pekela hebben we met elkaar balkongym 
voor senioren georganiseerd. Daarnaast hebben we 
bij verschillende complexen een draaiorgel 
laten draaien. 

•   Tijdens renovatieprojecten hebben we 
onze huurders verrast met bloembollen of 
iets lekkers.

2020 was een bewogen en uitdagend jaar vanwege 
het coronavirus. Een veilig thuis, saamhorigheid in 
de buurt en elkaar helpen zijn nog belangrijkere 
thema’s geworden. 

Om onze huurders bij te staan, hebben wij extra 
dienstverlening opgezet. Zo hebben we:

•   huurders in financiële nood geholpen en meer tijd 
besteed aan het begeleiden van overlasttrajecten;

•   met onze aannemers gezocht naar innovatieve 
oplossingen om woningen veilig te kunnen verbeteren 
en verduurzamen;

•   manieren gevonden om onze huurders veilig 
te ontmoeten; 

•   het verhuurmutatieproces verder en versneld 
gedigitaliseerd.

•   reparaties en onderhoud zonder direct contact 
uitgevoerd (www.acantus.nl/corona/reparaties).

Flexibel en creatief 
omgaan met gevolgen 
coronavirus

We huisvesten ruim 13.000 
huishoudens in Noord- en Oost-

Groningen. Als huisvester van zo’n 
30.000 mensen - en beheerder 

van ruim 20% van de woningen in 
dit gebied – dragen wij bij aan het 

woonplezier in onze regio. 

13.224
huishoudens

Huishoudens

7,7 
Waardering
We vragen ieder jaar aan 
huurders wat ze vinden van onze 
dienstverlening. In 2020 kregen 
we een 7,7 van onze huurders. 
Huurders zijn o.a. tevreden over 
de dienstverlening bij start 
verhuur en over het uitvoeren 
van reparaties en onderhoud. 
We kunnen nog verbeteren 
in het blijven informeren 
over de voortgang van onze 
dienstverlening. Al met al een 
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we deelden 50 voorleestenten uit aan onze jongste 
huurders. 

•   In Delfzijl Noord hebben 55 kinderen plezier 
beleefd aan een speurtocht langs enkele 
nieuwbouwlocaties. 

•   In Nieuwe Pekela hebben we met elkaar balkongym 
voor senioren georganiseerd. Daarnaast hebben we 
bij verschillende complexen een draaiorgel 
laten draaien. 

•   Tijdens renovatieprojecten hebben we 
onze huurders verrast met bloembollen of 
iets lekkers.

2020 was een bewogen en uitdagend jaar vanwege 
het coronavirus. Een veilig thuis, saamhorigheid in 
de buurt en elkaar helpen zijn nog belangrijkere 
thema’s geworden. 

Om onze huurders bij te staan, hebben wij extra 
dienstverlening opgezet. Zo hebben we:

•   huurders in financiële nood geholpen en meer tijd 
besteed aan het begeleiden van overlasttrajecten;

•   met onze aannemers gezocht naar innovatieve 
oplossingen om woningen veilig te kunnen verbeteren 
en verduurzamen;

•   manieren gevonden om onze huurders veilig 
te ontmoeten; 

•   het verhuurmutatieproces verder en versneld 
gedigitaliseerd.

•   reparaties en onderhoud zonder direct contact 
uitgevoerd (www.acantus.nl/corona/reparaties).

Flexibel en creatief 
omgaan met gevolgen 
coronavirus
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huishoudens in Noord- en Oost-

Groningen. Als huisvester van zo’n 
30.000 mensen - en beheerder 

van ruim 20% van de woningen in 
dit gebied – dragen wij bij aan het 

woonplezier in onze regio. 
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Huishoudens

7,7 
Waardering
We vragen ieder jaar aan 
huurders wat ze vinden van onze 
dienstverlening. In 2020 kregen 
we een 7,7 van onze huurders. 
Huurders zijn o.a. tevreden over 
de dienstverlening bij start 
verhuur en over het uitvoeren 
van reparaties en onderhoud. 
We kunnen nog verbeteren 
in het blijven informeren 
over de voortgang van onze 
dienstverlening. Al met al een 
prima resultaat, waardoor Acantus 
het KWH-label (keurmerk voor 
goede dienstverlening) de 
komende twee jaar behoudt. 

World-class 
Workplace 
Goed werkgeverschap en werkplezier 
staan aan de basis van een gastvrije en 
daadkrachtige organisatie. 

Met trots kunnen we melden dat Acantus 
afgelopen jaar na een tevredenheids-
onderzoek onder werknemers benoemd 
is tot een ‘World-class Workplace’.

2020
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Nederland

veiligermet elkaar maken we het

veur
mekoarhet Woonlastenakkoord 

“Met elkaar maken we het” zeggen we niet 
zomaar. Het Woonlastenakkoord is tot stand 
gekomen na een intensieve samenwerking 

tussen alle huurdersorganisaties, de 
huurderskoepel en Acantus. 

Het is een akkoord waarmee we voor de komende jaren 
duidelijkheid hebben gecreëerd voor huurders op het gebied van 

woonlasten. We zijn trots op deze samenwerking! 

Lees meer op www.acantus.nl/woonlastenakkoord 

Nieuwe manier van 
woningen toewijzen
De manier waarop we onze woningen toewijzen is in 2020 
veranderd: we verdelen het grootste gedeelte nu via inschrijfduur. 
Woningzoekenden hebben meer keuzevrijheid en vinden sneller 
een woning op de gewenste plek in Noord- en Oost-Groningen. 
Voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, loten 
we ongeveer 10% van ons woningaanbod. Het woningaanbod 
staat op een nieuwe website: woningzoeken.acantus.nl. 
Een woningzoekende kan na inloggen zien wat de kans is op het 
krijgen van de woning met de opgebouwde inschrijftijd. 

Campagne comfortabel wonen 
in de herfst en winter
In de periode oktober t/m februari hebben we huurders met een 
campagne bewust gemaakt van hoe zij comfortabel kunnen 
wonen in de herfst en winter. Naast tips ter voorkoming van 
vocht en schimmel hebben we ook andere tips gedeeld om in de 
herfst en winter te kunnen rekenen op een warm, comfortabel en 
gezond huis en binnenklimaat. 

Lees de tips op www.acantus.nl/herfst

Nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud

Samen met onze partners hebben we een nieuwbouw-
catalogus opgesteld, voor standaardisering van 
onze nieuwbouwtrajecten met een voorspelbare 
prijs/kwaliteit verhouding. Dit biedt huurders de 
mogelijkheid voor maatwerk op het esthetisch vlak. 

Professionalisering onderhoudstrajecten
We hebben met twee schildersbedrijven afspraken 
gemaakt om resultaatgericht totaalonderhoud uit te voeren. 
De onderhoudswerkzaamheden die veilig (conform 
RIVM richtlijnen) konden worden uitgevoerd, gingen 
in overleg met bewoners door. Bij ruim 500 huurders 
hebben we douches, keukens en/of toiletten (of deel 
daarvan) vervangen.

We hebben de samenwerking met onze aannemers 
voor renovatie, nieuwbouw en onderhoud verder 
geprofessionaliseerd. We kunnen verder vooruit kijken 
en steeds voorspelbaarder worden in onze planning 
en begroting. 

Woningversterking: 
perspectief voor bewoners 
in Delfzijl
Acantus heeft samen met haar huurdersorganisatie, 
Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt en de 
gemeente een duidelijke koers voor wonen in Delfzijl 
bepaald. Delfzijl wordt compacter en klaargemaakt 
voor de toekomst. 

Gemaakte afspraken
We hebben o.a. een samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente gesloten over perspectieflocaties. Ook is er een 
convenant voor de Zandplatenbuurt Zuid afgesproken tussen 
rijk, NCG, gemeente en Acantus met daarin ook de financiële 
randvoorwaarden. Verder hebben regio en rijk afspraken 
gemaakt om de overgang naar de nieuwe NPR soepel te laten 
verlopen en voortgang te boeken. 

Eerste versterkte complexen opgeleverd
Huurders kunnen in de eerste twee aardbevingsbestendige 
complexen die we hebben opgeleverd. In de Schrijversbuurt 
en Vestingbuurt zijn de volgende projecten gestart. En voor 
woningen waarvan we versterkingsadviezen hebben ontvangen, 
is de versterking in uitvoering.
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