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Dit is het koersplan van Arcade voor de periode 2023-2027 
Arcade verhuurt ruim 10.000 eenheden in Westland en Den Haag. We gaan het oplopend tekort aan 
woningen terugdringen door onder meer nieuwe woningen te ontwikkelen in deze twee gemeenten.  
De afgelopen periode heeft laten zien dat we dat goed kunnen. 

Introductie
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Wie zijn wij – ons profiel
Wij hebben een ondernemende en pragmatische kijk op onze 
volkshuisvestelijke opgave. We nemen onze verantwoordelijkheid 
bij de realisatie van leefbare en gedifferentieerde buurten in 
samenwerking met onze maatschappelijke partners. We 
ondersteunen onze huurders en woningzoekenden waar nodig. 
Daartoe zetten we onder andere in op (groot) onderhoud, 
verduurzaming en nieuwbouw. En, wij richten onze organisatie en 
ons handelen zo in dat wij optimaal invulling kunnen geven aan 
onze missie.

Bij het bepalen van dit koersplan waren de volgende 
uitgangspunten richtinggevend: 

1.	  De maatschappelijke volkshuisvestelijke meerwaarde op de 
korte en lange termijn (visie/missie) en de daaraan gekoppelde 
strategie. 

2.  De verwachtingen van stakeholders en 
samenwerkingspartners. Als sociale volkshuisvester hebben we 
samenwerkingspartners nodig om de doelen te realiseren.  
We vinden het daarom belangrijk aan te sluiten bij wat de 
omgeving van ons verwacht.

3.  De ontwikkelingskracht van Arcade. Om onze doelen te 
realiseren, is het belangrijk dat we een toekomstbestendige, 
flexibele en wendbare organisatie blijven met 
organiseervermogen. Onze medewerkers nemen hun 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de gestelde doelen. 
We zorgen dat zij zich blijven ontwikkelen, zodat we aan onze 
maatschappelijke opgaven kunnen blijven voldoen.

Het koersplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 – Een aangescherpte visie: hoe kijken wij aan tegen de 
ontwikkelingen die op ons afkomen en hoe spelen we hierop in?

 – Een bijgestelde missie: wat betekenen deze ontwikkelingen voor 
Arcade en hoe willen wij ons hierin positioneren? Wat maakt ons 
werk van maatschappelijk belang en waar doen wij het voor?

 – Herijkte kernwaarden: de uitgangspunten bij onze manier van 
werken.

 – Het strategisch kader: onze positie, volkshuisvestelijke doelen en 
strategie voor de komende jaren. 

 – Buiten en binnen samenwerken: wie hebben wij nodig en hoe 
maken wij onszelf nog sterker? 

Totstandkoming koersplan
Dit koersplan schreven we met input van medewerkers en 
stakeholders van Arcade. De medewerkers waren betrokken bij het 
in kaart brengen van onze opgave. Iedereen heeft een bijdrage 
kunnen leveren aan de ambities die wij uitspreken en waarvoor 
wij ons inzetten. Bij de bepaling van de maatschappelijke 
meerwaarde betrokken we de huurdersorganisatie Vereniging van 
Arcadehuurders (VvA) en andere belangrijke stakeholders.  
Ook de ondernemingsraad en Raad van Commissarissen namen 
we in diverse sessies mee om input te leveren.  
Ten slotte zijn de suggesties van onze stakeholders in het visitatie
traject – dat gelijktijdig is doorlopen – in ons koersplan verwerkt. 
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Wij bieden huurders en woningzoekenden die geen of moeilijk toegang krijgen tot de woningmarkt 
een fijn, veilig, duurzaam en betaalbaar thuis. Waar nodig zorgen wij – samen met onze 
netwerkpartners – voor passende ondersteuning.   

Onze visie op de ontwikkelingen die wij signaleren
We ervaren dat de samenleving en demografie veranderen. Een 
fijn en veilig thuis is een belangrijke randvoorwaarde voor mensen 
om iets van het leven te maken. We zien echter in de samenleving 
dat steeds meer mensen geen of moeilijk toegang hebben tot de 
woningmarkt. Ook de komende jaren hebben we te maken met 
een zeer overspannen woningmarkt. Daarnaast zien we dat de 

leefbaarheid van onze wijken en buurten onder druk komt te 
staan als gevolg van de extramuralisering, een toename van 
ouderen die langer thuis blijven wonen en het huisvesten van 
meer bijzondere doelgroepen. Daarbij komt dat we de komende 
jaren te maken hebben met een groot tekort aan betaalbare en 
geschikte woningen en een zware verduurzamingsopgave in de 
bestaande voorraad.

Onze visie & missie
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Onze missie: wat betekenen deze ontwikkelingen 
voor ons?
Gezien de ontwikkelingen die wij op ons af zien komen, hebben wij 
onze missie herijkt. We leggen de komende jaren meer accent op 
‘een thuis’ dat beschikbaar moet zijn voor onze doelgroepen. Dat 
strekt verder dan alleen het zorgen voor een goede woning. Daarom 
kunnen wij niet zonder een goede samenwerking met onze 
partners, die in onze wijken actief zijn op het gebied van welzijn en 
zorg. Wij spelen daarin als huisvester een actieve rol. Die zetten we 
voort.

De Arcade-aanpak, hoe doen we het?
Leefbare	en	gedifferentieerde	buurten
Een thuis bieden gaat verder dan het aanbieden van een woning. 
Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van leefbare 
en gedifferentieerde buurten. Samen met onze maatschappelijke 
partners – gemeente/zorg/welzijn – zorgen wij dat onze huurders 
waar nodig passende ondersteuning krijgen voor ‘samenredzaamheid’.

Brede	doelgroep
Wij richten ons niet alleen op de primaire doelgroep, maar ook op 
de middeninkomens en huishoudens met een zorgvraag (ouderen 
en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking), 
huishoudens die een beroep doen op de maatschappelijke opvang, 
(dak en thuislozen), jongeren en statushouders.

Samenwerkingsbereidheid
Wij zijn een maatschappelijke en ondernemende organisatie. Dat 
zie je niet alleen terug in onze pragmatische aanpak, maar ook in 
onze samenwerkingsbereidheid. Een corporatie kan niet meer 
vanuit autonomie de volkshuisvestelijke doelen realiseren. Wij 
werken daarom samen in een netwerk van partners en zullen op 
een aantal terreinen nog meer een netwerkorganisatie worden.

Financiële	sturing	en	risicobeheersing
Arcade investeert in nieuwbouw en bestaande bouw. Deze 
investeringen betreffen forse bedragen en vragen om financiële 
sturing en risicobeheersing. We zijn als organisatie financieel 
gezond en dat moet ook zo blijven. Wij sturen op financiële en 
volkshuisvestelijke doelen die wij periodiek evalueren en waar nodig 
bijsturen. Zo verbeteren we het lerende vermogen van onze 
organisatie en blijven we in control.

Altijd	in	dialoog
In onze manier van werken zoeken wij de 
verbinding met huurders, woningzoekenden 
en onze maatschappelijke 
partners. Wij tonen interesse 
in hun mening en beleving 
en willen dat onze manier 
van werken aansluit bij 
hun verwachtingen. We 
zoeken samen de dialoog 
om te komen tot de beste 
resultaten. We houden van 
aanpakken en staan open 
voor feedback. Arcade 
opereert in lokale, regionale 
en landelijke netwerken om 
de volkshuisvestelijke 
belangen te behartigen. De 
lijnen met de politiek 
proberen we kort te 
houden. ‘Als je 
elkaar kent, kan je 
makkelijker meters 
maken.’ 
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Kernwaarden

We hebben onze kernwaarden herijkt. Deze waarden beschrijven onze manier van werken. We handelen 
hiernaar en dragen deze uit bij alles wat we doen. Onze kernwaarden zijn bedoeld om het beste uit 
onszelf te halen. Ze zijn ook richtinggevend in onze samenwerking met huurders, woningzoekenden en 
maatschappelijke partners. Iedereen mag ons aanspreken op onze waarden.
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Kernwaarden
 – Ondernemend
 – Pragmatisch
 – Zichtbaar en toegankelijk
 – Betrokken en aanspreekbaar

Ondernemend
Wij zijn een initiatiefrijke maatschappelijke onderneming met 
ruim honderd jaar ervaring in de volkshuisvesting. Wij hebben lef 
en pakken nieuwe uitdagingen aan in het belang van huurders en 
woningzoekenden. Er is een tekort aan woningen. Daarom zoeken 
wij actief naar posities om nieuwe woningen te bouwen. Wij 
verbinden in ons ondernemerschap zakelijkheid en 
professionaliteit met solidariteit en menselijkheid. Wij stimuleren 
eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en initiatief. Dit doen 
we bij onze huurders, maar ook bij onze samenwerkingspartners 
en medewerkers. Als organisatie zijn we altijd op zoek naar kansen 
om extra bij te dragen.

Pragmatisch
We leveren kwaliteit zonder 
poespas.   
Wat we doen, heeft 
maatschappelijke 
meerwaarde.  
 

We hebben focus en werken efficiënt aan onze kerntaak: zorgen 
voor een ‘thuis’ voor onze huurders door 1) vastgoed te verhuren, 
beheren en ontwikkelen in leefbare wijken en 2) een goede 
kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning te leveren. Deze 
pragmatische aanpak is voor ons vanzelfsprekend. We zijn een 
slanke organisatie, transparant met een eenvoudige structuur. 
Nononsens.

Zichtbaar en toegankelijk
We zijn zichtbaar in de wijken en toegankelijk voor huurders, 
woningzoekenden en maatschappelijke partners. We opereren in 
een netwerk. We werken nauw samen met gemeenten en 
huurdersvertegenwoordigers aan de prestatieafspraken om onze 
volkshuisvestelijke ambities en doelen te realiseren. Ook 
participeren we actief in netwerken van wonen, zorg en welzijn. 
We overleggen op regionaal, lokaal en buurtniveau.

Betrokken en aanspreekbaar
We willen weten hoe het met onze huurders, woningzoekenden en 
partners gaat. Wij gaan graag het gesprek aan en pakken signalen 
op. We bieden – met onze partners – ondersteuning waar nodig. 
We luisteren naar de mening van onze huurders en 

woningzoekenden. Ook zorgen we dat ze makkelijk 
contact met ons kunnen opnemen. Om onszelf steeds 
te blijven verbeteren, zijn we bereikbaar en 
aanspreekbaar op ons gedrag en resultaten.  

Als marktgerichte en maatschappelijke organisatie 
zijn we naar buiten gericht. 
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De samenleving verandert. Een aantal ontwikkelingen heeft impact op woningcorporaties.  
We beperken ons hier tot de veranderingen, waarop Arcade zelf kan inspelen. De belangrijkste 
ontwikkelingen zijn: 

Wat komt op ons af?
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Woningtekort
Er is een groot gebrek aan geschikte en betaalbare woningen en de 
wachttijden lopen op binnen de verschillende type huishoudens. 
Voor huishoudens die willen doorstromen, is er nauwelijks aanbod. 
We zien vooral dat starters op de woningmarkt erg moeilijk een 
huis bemachtigen. De doorstroming stagneert en de woningmarkt 
zit op slot. Meer sociale huurwoningen toevoegen is noodzakelijk 
en wordt nu expliciet beleid van onze overheid.

Demografische verandering
Het aantal één en tweepersoonshuishoudens en de vergrijzing en 
ontgroening nemen toe. Extramuralisering van de zorg en een 
toename van kwetsbare doelgroepen vragen in toenemende mate 
om inzet van corporaties. Het aantal statushouders dat gehuisvest 
moet worden, neemt toe. De genoemde demografische 
ontwikkelingen hebben niet alleen impact op de beschikbaarheid 
en de gewenste kwaliteit van de woning, maar leggen ook druk op 
de leefbaarheid van wijken en buurten. 

Sociale ontwikkelingen
In toenemende mate is sprake van een veranderende relatie tussen 
huurder en corporatie. Jongeren hebben meestal minder behoefte 
aan ondersteuning en kunnen zichzelf redden.  
Ouderen en andere bijzondere doelgroepen hebben meer behoefte 
aan dienstverlening en ondersteuning. Dat vraagt om meer 
maatwerk van corporaties en de samenwerkingspartners. 

Klimaatverandering, energietransitie en 
verduurzaming
Voor bewoners lopen de energiekosten op. Met de verduurzaming 
van woningen kunnen woonlasten worden beperkt. 
Klimaatverandering heeft invloed op het wooncomfort: er is 
behoefte aan isolatie, ventilatie, regeling van het binnenklimaat en 
het voorkomen van wateroverlast. Woningen moeten daarop 
worden aangepast. Nieuwe vormen van verwarming vragen om 
nieuwe installaties. Ook dat vraagt om aanpassing van woningen 
en buitenruimtes.  
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Zo wil de gemeente Den Haag dat een aantal buurten vóór 2030 
wordt aangesloten op een andere warmtevoorziening. Arcade 
heeft 774 woningen in die wijken en wil de betaalbaarheid van 
woningen garanderen ondanks de oplopende kosten van de 
woningaanpassingen. De noodzaak van de klimaatdoelstellingen 
van de overheid betekent dat we onze ambitie met betrekking 
tot verduurzaming verder opvoeren.

Wonen en zorg
We zien een toename van ouderen en bijzondere doelgroepen 
als huurders van onze woningen. Daardoor neemt de zorgvraag 
verder toe en wordt die ook steeds complexer, mede doordat 
deze groepen langer thuis (moeten) blijven wonen. Het is 
noodzakelijk dat zorgsignalen bij de juiste organisatie 
terechtkomen. Een goede samenwerking met zorg en 
welzijnspartijen om onze huurders de juiste aandacht te geven, 
wordt daarom steeds belangrijker. In de samenwerking met 
zorginstellingen dienen zij te weten waar zij bij Arcade kunnen 
aankloppen. Niet alleen de dienstverlening is overigens 
belangrijk. Arcade wil met zorgorganisaties ook letterlijk bouwen 
voor hun cliënten door geschikte woonvoorzieningen te 
realiseren.

Technologie
We leven in een steeds digitalere wereld. Voor veel huurders 
kunnen we daarmee onze dienstverlening beter maken. 
Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling een uitsluitend effect op 
mensen die onvoldoende digitaal vaardig zijn. Voor deze groep 
blijven andere vormen van contact noodzakelijk. 
Corporaties beschikken ook in toenemende mate over veel data, 
zowel van het vastgoed als van de huurders. Deze data 
verwerken we in (sturings)informatie om proactief in te spelen 
op de behoeften van onze huurders en onze dienstverlening te 

verbeteren. Ook gebruiken we onze data om signalen op te 
pakken en de bedrijfsprocessen te verbeteren.

Bewonersparticipatie
Met de introductie van het Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (Btiv) kregen huurders een sterkere positie en 
meer invloed op het beleid van Arcade. Zo is de Vereniging voor 
Arcadehuurders (VvA) formeel partij bij de totstandkoming van de 
prestatieafspraken tussen de gemeente, Arcade en de VvA. Maar 
ook op andere terreinen, zoals over het huur en onderhoudsbeleid 
en de kwaliteit van onze dienstverlening, heeft Arcade overleg met 
de VvA. Voor Arcade is het belangrijk om een goede gesprekpartner 
te hebben over het wel en wee van onze huurders. Daarom 
ondersteunen wij de VvA en bewonerscommissies in hun 
werkzaamheden en de verdere professionalisering van de 
bewonersparticipatie.

Koersplan 2023-2027
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We hebben duidelijke doelen voor de komende jaren. Arcade heeft in het werkgebied een stabiele positie 
om de gestelde doelen te realiseren. Hierop zetten we de komende jaren in: 

Wat gaan we doen?
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1.	 	We blijven sociale huurwoningen en middeldure 
huurwoningen realiseren, zodat huurders en 
woningzoekenden via ons toegang krijgen tot de woningmarkt 
en betaalbaar, fijn en veilig kunnen wonen. We blijven actief 
zoeken naar locaties om nieuwbouwwoningen te realiseren.

2.	 	We zijn bereikbaar voor al onze huurders en woningzoekenden: 
wij bieden maatwerk en kwaliteit in onze dienstverlening en 
werken samen met onze maatschappelijke partners.

3.	 	We zijn zichtbaar en aanspreekbaar in wijken en buurten waar 
wij bezit hebben. Wij kennen onze lokale 
samenwerkingspartners en pakken samen de leefbaarheids 
en ondersteuningsvraagstukken op. We weten elkaar te vinden 
als dat nodig is. 

4.	 	We verbeteren de kwaliteit van woningen waar nodig en 
maken de bestaande woningvoorraad duurzaam en 
klimaatbestendig. Daarnaast werken we ook aan de 
vernieuwing van de woningvoorraad door groot onderhoud, 
sloop en vervangende nieuwbouw.

5.	 	We benutten de kennis en expertise van medewerkers goed en 
zorgen dat medewerkers zichzelf naar vermogen verder 
kunnen ontwikkelen. We zijn een lerende organisatie. Ook 
zorgen we voor een goed werkklimaat en bieden we goed 
werkgeverschap waar medewerkers van Arcade het verschil 
kunnen maken. We werken buiten en binnen samen en 
stemmen onze werkprocessen af met onze partners.

6.	 	We zorgen voor risicobeheersing, sturen op financiële en 
volkshuisvestelijke doelen en passen waar nodig 
werkprocessen aan.

We realiseren betaalbare woningen
De woningmarkt is krap en de wachttijden lopen op. Wij 
realiseren woningen in de gemeenten Westland en Den Haag. 
Samen met de gemeenten overleggen we over de verwerving van 

locaties om nieuwbouwwoningen te realiseren voor onze 
doelgroepen. Wij zorgen voor betaalbare woningen voor 
huurtoeslaggerechtigden en huishoudens die daar (net) niet 
onder vallen. Met nieuwbouw vergroten we tevens de 
slagingskans voor woningzoekenden binnen ons werkgebied. Ook 
middeninkomens komen in toenemende mate in de knel op de 
woningmarkt. Voor deze groep zet Arcade zich in door woningen 
te realiseren in het ‘middenhuursegment’ (met een huurprijs tot 
circa duizend euro) mede om doorstroming te bevorderen. Voor 
het realiseren van meer woningen werken we samen met 
marktpartijen. We pakken kansen op voor het ontwikkelen van 
woningen. We voeren overleg over de nieuwbouw met de 
huurdersorganisaties. Ook voeren we overleg over de noodzaak 
van nieuwbouw met invloedrijke maatschappelijke organisaties 
om het landelijke, regionale en lokale woonbeleid te beïnvloeden. 
We willen met de gemeenten wederkerige prestatieafspraken 
maken over het realiseren van nieuwbouw. Dat kan ook op 
herbestemmingslocaties. Bij de planontwikkeling betrekken wij 
bewoners. Met nieuwbouw willen we ook de doorstroming 
bevorderen.

We zijn bereikbaar voor onze huurders en 
woningzoekenden en bieden maatwerk in 
dienstverlening en ondersteuning
De meeste van onze klanten (huurders en woningzoekenden) 
worden steeds digitaal vaardiger. Zelfredzame huurders kunnen 
ons bereiken op de manier die bij hen past. Wij bieden 
klantgerichte en efficiënte dienstverlening. Voor klanten die dat 
nodig hebben, bieden wij maatwerk. Daarvoor gaan we in gesprek 
met de verschillende doelgroepen. We verkennen samen hoe de 
‘klantreis’ van de verschillende doelgroepen verloopt. Op die 
manier krijgen we inzicht in de specifieke behoeftes en kunnen 
we maatwerkoplossingen bieden.  
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We zijn zichtbaar en aanspreekbaar in wijken en 
buurten waar wij bezit hebben
Een aanspreekpunt dichtbij geeft vertrouwen en verlaagt de 
drempel om ons te benaderen. Medewerkers die in de wijk 
zichtbaar zijn, horen wat er speelt en kunnen hiernaar handelen. 
Complexbeheerders spelen hierbij een belangrijke rol. Met hun 
inzet krijgen we goed zicht op leefbaarheids, veiligheids en 
armoedevraagstukken in complexen en buurten. Ook krijgen we 
een beter beeld van verrommeling en ergernissen. Naast het 
signaleren gaan we ook in gesprek met bewoners en 
bewonerscommissies om samen oplossingsrichtingen te 
verkennen en hun bijdragen aan deze oplossingen te bespreken. 
We benaderen bewoners van complexen waar nog geen 
bewonerscommissie actief is en enthousiasmeren hen om deze op 
te richten.
Samen met de VvA streven wij naar een goede afspiegeling van 
onze huurders in het VvAbestuur. Wij bieden (aspirant)
bestuursleden opleidingsbudget en ruimte om kennis in te huren. 
Complexe vraagstukken kunnen we niet alleen oplossen. Wij 
zorgen ervoor dat wij voor deze opgaven de juiste 
samenwerkingspartner weten te vinden. Door samen te werken, 
zorgen wij voor prettigere wijken en buurten.
We verbeteren de kwaliteit van woningen door onderhoud en 
maken woningen duurzaam en klimaatbestendig
Wij zien het belang van duurzame en kwalitatief goede woningen. 
Dit is beter voor de aarde en beter voor onze huurders. Door onze 
woningen goed te onderhouden en te verduurzamen, bieden we 
meer wooncomfort en maken we een laag energieverbruik 
mogelijk voor onze huurders. De ambitie van de overheid is een 
CO2neutrale woningvoorraad in 2050. Om dit realiseren, is Arcade 
afhankelijk van de (uitvoerings)plannen van gemeenten. Om onze 
middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, pakken wij onze 
woningen zo veel mogelijk op natuurlijke momenten aan. 

Om deze ondersteuning te kunnen geven, werken we samen met 
maatschappelijke organisaties (zoals zorg, welzijn, politie, 
gemeenten). Ook passen we het klant/huurdersportaal aan de 
behoeften van de verschillende groepen huurders aan.

Wonen en Zorg
Het thema ‘Wonen en Zorg’ vraagt steeds meer van corporaties, 
ook van Arcade. We leveren in het kader van bijzondere 
doelgroepen op diverse vlakken een bijdrage. Dit blijven we doen. 
We vinden het belangrijk dat onze partners ons weten te vinden 
en kunnen aankloppen. Daarom willen we een accountmanager 
aanwijzen als centraal aanspreekpunt voor de zorgpartijen 
waarmee wij werken. Ook willen we meer projecten en woningen 
realiseren voor bijzondere doelgroepen.
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Omdat we de aanpassingen op natuurlijke momenten uitvoeren, 
kunnen we huurverhogingen beperken. In de komende periode 
zullen we onze duurzaamheidsambitie vergroten. Naast 
verduurzaming en het inspelen op klimaatverandering werken we 
ook aan planmatig onderhoud, groot onderhoud en sloop/
nieuwbouw als dat nodig is. Daarbij onderzoeken we de 
mogelijkheid van verdichting (extra woningen toevoegen). Bij de 
planvorming betrekken we bewoners. 

Onze medewerkers leren door en ontwikkelen zich 
verder. We werken buiten en binnen samen en 
stemmen onze werkprocessen af met onze 
ketenpartners
 De medewerkers van Arcade zijn ondernemend en pragmatisch. 
Wij stimuleren en helpen elkaar. We spreken elkaar aan op elkaars 
verantwoordelijkheden. Door onze omvang en efficiënte bezetting 
zijn wij een wendbare organisatie. Dat houden we zo. We zetten de 
komende jaren de ambities in dit koersplan om in jaarplannen met 
concrete acties. Daarbij brengen we in kaart wat de realisatie van 
de ambities betekent voor de organisatie en welke (kennis)
ondersteuning medewerkers nodig hebben/wensen om de 
gestelde doelen te realiseren. We kijken ook naar de gewenste 
capaciteit. Als het nodig blijkt, zoeken we extra medewerkers om 
onze ambities te verwezenlijken. Met onze samenwerkingspartners 
stemmen we de verwachtingen en werkprocessen af. We zijn een 
betrouwbare partner en willen ook graag zo worden gezien. 

Investeren, risicobeheersing en sturen op financiële 
en niet-financiële doelen en waar nodig de 
werkprocessen verbeteren en innoveren
Arcade is financieel gezond, voldoet aan de ratio’s en heeft 
investeringsruimte om de gestelde volkshuisvestelijke doelen te 
realiseren. De organisatie stuurt op de realisatie van de gestelde 

financiële en nietfinanciële volkshuisvestelijke doelen en legt 
daarover ook verantwoording af. Ook zorgt de organisatie voor 
goede risicoafwegingen en risicobeheersing. De uitkomsten van de 
voortgangsrapportage vormen de basis voor 
verbetermanagement. Daarin werken we volgens de principes van 
de PDCAcyclus (Plan, Do, Check, Act). Daarnaast werken we aan de 
verbetering van de sturingsinformatie. Er komen steeds meer data 
beschikbaar. Die vertalen we in (sturings)informatie, zodat 
management en medewerkers goed inzicht krijgen en houden in 
de voortgang van de gestelde doelen en effecten van het beleid. 




