SCOREKAART
VISITATIE

Prestatieafspraken
7,4
Opgaven
8,0
Eindcijfer		 7,6

De visitatiecommissie schetst Actium als een gedreven corporatie
die opgaven gestructureerd, integraal en vooral in samenwerking
met belanghebbenden wil oppakken. We krijgen daarbij hun
waardering voor de duidelijke rol die we pakken als verbinder
en facilitator. En dát is precies de corporatie die we willen zijn;

‘professioneel, betrokken
en vernieuwend’

DOEN WE WAT WE BELOVEN?
OPGAVEN EN AMBITIES

Een rapport om trots op te zijn!

middenin de samenleving en met onze (duurzame) blik vooruit.

7,6

WAT VINDEN ONZE BELANGHOUDERS?
BELANGHEBBENDEN
Prestaties			7,8
Relatie en communicatie
8,3
Invloed op beleid		
7,8
Eindcijfer			7,9

7,9

We krijgen deze mooie score onder meer door onze goede inzet op het gebied
van verduurzaming en renovatie van de woningvoorraad, de bijdrage op het
gebied van de huisvesting van bijzondere doelgroepen en leefbaarheid.
Actium zet zich actief in voor de betaalbaarheid en de woonlasten van
huurders, zoekt proactief naar passende samenwerkingen, de betrokkenheid
van belanghebbenden en eigentijdse en passende mogelijkheden in maatwerk.

Samenwerken is voor ons het meest kenmerkende aan de tijd waarin we nu
werken. Onze overtuiging is dat we vooral op die manier de complexe uitdagingen
het beste kunnen oppakken. Onze belanghebbenden stellen dat de door ons
gewenste houding en gedrag breed verankerd zijn in onze organisatie. Dit was
een belangrijke aanbeveling uit de vorige visitatie. We zijn er trots op om op het
onderdeel Presteren volgens Belanghebbenden nu beloond te worden met een
prachtige 7,9.

HOE GAAT HET FINANCIEEL?
VERMOGEN

HOE BESTUREN WE?
GOVERNANCE

Vermogensinzet
7,0
Eindcijfer		 7,0

7,0

We hebben een heldere en duidelijke visie op onze vermogensinzet in relatie
tot de maatschappelijke doelstellingen. De drie pijlers uit de strategische
koers (oog voor ieder mens, vernieuwend en duurzaam) liggen aan de basis
van onze uitgaven en investeringen. Actium maakt een duidelijke koppeling
tussen de doelstellingen, visie én uitwerking.

GOEDE FEEDBACK
IS G UD WAARD!

Strategievorming		 8,0
Prestatiesturing		 7,0
Externe legitimatie		
8,0
Openbare verantwoording
8,0
Eindcijfer			7,8

7,8

Onze strategische koers, jaarplannen en programma’s zitten goed in elkaar en
we hebben onze belanghebbenden daar op een actieve en passende wijze bij
betrokken. Actium (en ook onze RvC) houdt haar doelen goed in de gaten en
we sturen op tijd bij als dat nodig is. Actium zet zich in haar verantwoording
en externe legitimatie duidelijk in om een breed publiek aan te spreken en te
bereiken.

Vanuit de organisatie waarderen we het contact
met de belanghebbenden, want vrijwel alle
prestaties kwamen in (goede) samenwerking met
hen tot stand. Meermaals staat in het rapport
‘ga zo door’. Dat doen we graag, samen met jullie!

Het volledige rapport is te lezen op www.actiumwonen.nl

Gedreven corporatie die opgaven gestructureerd, integraal en
vooral in samenwerking met belanghebbenden wil oppakken

