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Voorwoord

Voorwoord
Met trots presenteer ik het nieuwe ondernemingsplan van Casade. We hebben samen met de huurders, de Maatschappelijke 
Adviesraad en de gemeenten in ons werkgebied opgetrokken om de nieuwe koers van Casade te bepalen. De koers voor de 
komende jaren wordt breed gedragen.

Het ondernemingsplan kent dan ook een bijzondere opzet. We hebben namelijk aan de huurders gevraagd wat zij belangrijk 
vinden voor de komende 5 jaar als het om het wonen in de Midden-Langstraat gaat. Dat hebben zij verwoord in een brief aan 
Casade. 
Die brief kunt u lezen op de eerste pagina’s van ons ondernemingsplan. Vervolgens zijn we met het formuleren van het ant-
woord aan de slag gegaan. Daarbij hebben wij ons oor te luister gelegd bij de huurdersbelangenorganisaties, de individuele 
huurders, de Raad van commissarissen, de Maatschappelijke AdviesRaad, de colleges van B&W, bij onze eigen medewerkers 
en via de social media (o.a. Facebook, Twitter, LinkedIn). Al deze input vormt mede de basis voor de strategische intenties van 
Casade in 2015-2019. 

Betaalbaarheid
Centraal in deze strategie staat het betaalbaar houden van het wonen. Onze huurders en belanghouders hebben ons zonder 
uitzondering nadrukkelijk meegegeven om hier vol op in te zetten. Dit heeft consequenties voor onze inkomsten. 
Desondanks vinden wij het noodzakelijk ook te blijven investeren in (transformatie van) de woningvoorraad om deze 
aantrekkelijk te houden voor toekomstige generaties. We laten onze voorraad ‘meebewegen’ zodat mensen met een zorg-
vraag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Doorstroming willen we bevorderen door nieuwbouw en door een 
betere match tussen de woonbehoeften en het aanbod. We hebben oog voor mensen met een modaal inkomen. Voor een 
aantal van hen is een betaalbare koopwoning haalbaar. 

Duurzaam ondernemen
Casade heeft zich geconformeerd aan de afspraken die gemaakt zijn in het Nationaal Energieakkoord 2020. Dat houdt in dat 
we onze woningen over 6 jaar op een gemiddeld energielabel B zullen hebben. We hechten waarde aan duurzaamheid, niet 
alleen in de woningvoorraad maar ook als organisatie. Daar waar we kunnen bijdragen aan een beter milieu en een betere 
toekomst, doen we dat. 

Verbinding met huurders, partners en samenleving
Vanzelfsprekend blijven we actief in de buurten en wijken waar we bezit hebben. Prettig wonen is immers meer dan 
het hebben van een fijn huis.  Onze ambities zijn alleen legitiem als we in verbinding blijven met onze lokale partners. 
We stemmen onze agenda’s op elkaar af. We maken prestatieafspraken met gemeenten en huurders. Zowel over onze 
volkshuisvestelijke ambities als op het terrein van leefbaarheid. We zijn transparant over onze financiële en beleidsmatige 
mogelijkheden. Een maatschappelijke adviesraad zal ons bovendien indringend geluiden en beelden ‘vanuit de samenleving’ 
voorhouden.       

Zo wil ik wonen
‘Zo wil ik wonen’ is het motto van dit ondernemingsplan. Het motto geeft weer dat we de huurder centraal stellen. Daarbij 
willen we creatief zijn en actief nieuwe wegen onderzoeken. Verspreid in dit ondernemingsplan treft u daar aanzetten voor 
aan. Aanvullend op onze bestaande werkwijze, zoeken we nieuwe en moderne vormen om huurders te horen en invloed te 
geven. Maar ook het volkshuisvestelijk instrumentarium zelf, onze woningen, willen we gedifferentieerder en dynamischer 
maken, meer gericht op de veelheid van onderscheiden vragen. Dat betekent iets voor woonruimteverdeling, voor de invloed 
van huurders op onderhoudsplannen, voor arrangementen en voorzieningen op het gebied van wonen met een zorgbehoef-
te en voor een verdergaande transformatie en differentiatie van onze voorraad. 

In de ondernemingsplanperiode 2015-2019 gaan we dit concreet uitwerken. Alleen door ons te blijven vernieuwen, kunnen 
we als Casade op een dynamische manier onze worteling in de lokale samenleving goed invulling blijven geven. 

Roel van Gurp
Directeur-bestuurder Casade
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Brief
Huurdersbelangenorganisaties

Midden-Langstraat 

11 december 2014

Beste Casade,

Wij waarderen het zeer dat u ons als huurders heeft 
verzocht om aan te geven welke verwachtingen wij van 
Casade hebben voor de komende vier jaar. Hiermee laat 
u zien dat u oog heeft voor het publieke belang en dat u 
de lokale binding serieus neemt. Het ondernemingsplan 
beschrijft een koers die in gezamenlijkheid tot stand is 
gekomen. Zowel huurders(organisaties) en belanghouders 
als medewerkers hebben een bijdrage geleverd. Samen 
dragen we deze koers voor de komende vier jaar uit. 

Betaalbaarheid, betaalbaarheid en betaalbaarheid
Eigenlijk is onze belangrijkste oproep aan u eenvoudig: 
zorg voor betaalbare woningen voor mensen met een 
laag inkomen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand 
en Waalwijk! We hebben sinds 2008 te maken met een 
forse economische crisis die haar sporen nalaat. Veel 
mensen hebben hun baan verloren. Het aantal mensen 
dat niet of nauwelijks rond kan komen van hun inkomen, 
stijgt behoorlijk. Het hebben van een vaste baan is voor 
veel mensen geen zekerheid meer. Flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt zet door en het aantal zelfstandigen zonder 
personeel (ZZP’ers) neemt toe. Verborgen armoede wordt 
meer en meer zichtbaar. Hun schuldenpositie ook. Dat geldt 
ook voor mensen die een betaalde baan hebben. 

Een recent onderzoek van het Planbureau voor de 
Leefomgeving laat zien dat in 2012 maar liefst 13% van 
de huurders in Nederland een ontoereikend inkomen heeft 
voor het betalen van de netto woonlasten en de meest 
basale uitgaven voor levensonderhoud. Deze huurders 
lopen het risico dat zij op een gegeven moment de huur niet 
meer kunnen betalen. We zien vooralsnog slechts lichte 
tekenen van economisch herstel, maar dat is erg broos. Wij 
verwachten dat ook de komende vier jaar nog veel mensen 
met een laag inkomen in deze kwetsbare omstandigheden 
blijven zitten. En juist deze doelgroep zal de consequenties 
van de forse bezuinigingen van de Rijksoverheid merken. 
Het inflatievolgend huurbeleid is sinds drie jaar losgelaten 
en de huren stijgen 4-5% gemiddeld per jaar. De 
huurtoeslag wordt daarentegen minder. Daarnaast heeft 
deze doelgroep te maken met stijgende eigen bijdragen in de 
zorg en vermindering van inkomsten of uitkeringen. 

Kortom: steeds meer mensen besteden een groter gedeelte 
van hun slinkende inkomen aan wonen. 
Dat zet de betaalbaarheid van het wonen stevig onder druk. 
Wij vragen aan Casade om in deze onder- 
nemingsplanperiode alles in het werk te stellen om de huren 
betaalbaar te houden. Ondanks dat Casade gehouden is aan 

gemaakte afspraken over te bouwen koopwoningen, verzoe-
ken wij Casade om investeringen in koop om te buigen naar 
investeringen in huur.

Meer variatie in het wonen
De woningmarkt heeft lange tijd redelijk op slot gezeten. 
De bouwproductie in Nederland was zeer laag terwijl 
de behoefte aan woningen alleen maar groter wordt. De 
vraag die wij hebben: blijven de woningen die Casade 
aanbiedt uiteindelijk voldoen aan de behoeften van de 
woningzoekenden en huurders? 

We weten dat Casade relatief veel eengezinswoningen 
heeft. Als we kijken naar de demografische ontwikkelingen 
en naar de zorgstelselwijzigingen, dan voorzien we dat 
er meer behoefte ontstaat aan kleinere woningen en aan 
gelijkvloerse woningen (zie ook paragraaf Wonen en 
Zorg). Tegelijkertijd hebben we het gevoel dat een aantal 
huurders eigenlijk zou willen verhuizen naar een meer 
geschikte woning. Dit omdat de huidige woning te groot is, 
de kinderen de deur uit zijn of omdat het huis steeds minder 
geschikt is vanwege gezondheidsproblemen. Zij hebben 
een ‘latente’ verhuisbehoefte. Toch zetten deze huurders 
nauwelijks stappen om te verhuizen. Men ziet op tegen een 
vaak (veel) hogere huur of tegen de verhuizing zelf. Wat zou 
Casade voor hen kunnen betekenen?

Een andere behoefte die we zien, is de behoefte aan 
goedkope woningen met een standaard kwaliteitsniveau. 
Dit in het licht van betaalbaarheid. We willen Casade 
nadrukkelijk meegeven om het goedkope segment 
woningen van voldoende omvang te laten zijn. Ook via 
de nieuwbouwopgave verwachten we van Casade dat zij 
inspeelt op veranderende woonwensen van mensen met 
een bescheiden inkomen. Uiteraard rekening houdend met 
de financiële mogelijkheden van Casade om te kunnen 
investeren. Als huurdersorganisaties willen we dat een deel 
van de gerealiseerde nieuwbouw een aanvangshuur van 
maximaal € 596,75 heeft. 

Wonen en zorg
Een derde opgave die wij voor Casade zien, ligt op het 
gebied van wonen en zorg. De bevolkingsomvang in onze 
drie gemeenten zal de komende 10 jaar nog toenemen 
met ruim 1.600 mensen. Dit in tegenstelling tot regio’s 
waar de krimp van de bevolkingsomvang nu al is ingezet. 
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Het aantal mensen dat een hoge leeftijd bereikt, stijgt 
flink. In 2025 is het aantal 75-plussers tot boven de 12% 
gestegen. Bovendien is de verwachting dat het aantal 
eenpersoonshuishoudens in onze drie gemeenten met 2.100 
toeneemt. Als we deze demografische ontwikkelingen 
vervolgens op de stelselwijzigingen in de gezondheidszorg 
leggen dan wordt de opgave voor Casade helder: meer 
mensen zullen tot op hoge leeftijd in de eigen woonomgeving 
blijven wonen. Ook als deze mensen een behoorlijke 
ondersteuning nodig hebben. Dit is het gevolg van 
overheidsbeleid om onderdelen van de AWBZ vanaf 2015 
onder te brengen bij de gemeenten in de WMO. Minder 
mensen kunnen hierdoor een beroep doen op de intramurale 
zorg. Het verzorgingshuis krijgt meer en meer het karakter 
van wat we nu als verpleeghuiszorg kennen. Meer mensen 
blijven met behulp van familie-leden en thuiszorg tot op 
hoge leeftijd zelfstandig wonen. 

Als huurders vragen wij u om samen met de gemeenten, 
zorgpartijen en welzijnsorganisaties in te spelen op deze 
ontwikkelingen. Naar onze opvatting moet Casade meer 
woningen bouwen die geschikt zijn voor mensen met een 
zorgvraag. Door de toepassing van slimme technologie of 
woningaanpassingen kunnen huurders ook in de bestaande 
woningen van Casade tot op hoge leeftijd blijven wonen. 
We vinden het belangrijk dat u actief op zoek gaat naar 
huurders die vanwege hun zorgvraag eigenlijk niet in een 
geschikte woning wonen. Wat kunt u hen bieden om juist 
wel de stap te zetten naar een huis dat beter past bij hun 
situatie? 

We zien tot slot ook dat huurders bij verhuizing naar een 
andere huurwoning vaak een veel hogere huurprijs moeten 
betalen. Dit weerhoudt de huurder ervan om te verhuizen. 
We vragen aan Casade om hier beleid op te ontwikkelen: 
hoe kunnen de belemmerende financiële aspecten bij een 
verhuizing worden verzacht of weggenomen?

Dienstverlening
Casade heeft de laatste drie jaar flink geïnvesteerd in haar 
dienstverlening. Er zijn met name meer mogelijkheden 
gecreëerd om via de digitale snelweg zaken af te 
handelen. Het huurdersportaal Mijn Casade is daar een 
goed voorbeeld van. Wij herkennen deze manier van 
dienstverlening overigens ook in andere sectoren. We 
vinden dit een positieve ontwikkeling. De digitalisering van 
de dienstverlening mag volgens ons zelfs nog ambitieuzer! 
Wij zouden graag zien dat Casade de woonvraag bij 
de woningzoekende ophaalt en dat de stappen bij het 
doorgeven van een reparatie online door de huurder kunnen 
worden gevolgd.

Echter, een aantal uitgangspunten in uw dienst-verlening 
moet voor ons als huurders overeind blijven. Hoewel wij de 
nadruk op meer digitale dienstverlening logisch vinden, is 
het belangrijk dat huurders ook hun vragen kunnen blijven 
stellen via de telefoon of door persoonlijk contact. Niet 
iedereen beschikt namelijk over een computer of wil een 

beroep doen op familie om hen te helpen. Bovendien zijn er 
soms vragen van huurders die te complex zijn om dat maar 
eventjes online af te handelen. Huurders moeten met Casade 
in contact kunnen treden op een manier die zij het prettigste 
vinden. 

We begrijpen dat Casade de investeringen in de 
dienstverlening ook aangrijpt om de bedrijfsvoering 
efficiënter te maken. Het is een mooie doelstelling om 
de dienstverlening aan de huurders op peil te willen 
houden en tegelijkertijd de kosten van de organisatie 
te laten dalen. Wij vragen aan Casade om de huurders 
en haar vertegenwoordigers hierbij te betrekken. Maak 
samen de zoektocht naar balans in de dienstverlening en 
bedrijfskosten. Bovendien draagt een efficiënte organisatie 
ook bij aan het betaalbaar houden van het wonen. 

Nu we het toch hebben over de betrokkenheid van de 
huurders: wij zijn er voorstander van dat de huurders 
een belangrijke stem hebben over de volle breedte van 
de werkzaamheden van Casade. Of het nu gaat over 
planmatig onderhoud, woningverbetering, woonomgeving 
of leefbaarheid. De keuzevrijheid voor huurders en 
gelijkwaardigheid tussen Casade en huurders kan verder 
versterkt worden. Daarmee versterk je het gevoel van de 
huurder dat de woning ook echt zijn woning is. Dat de buurt 
ook echt zijn buurt is.  

Hiermee zijn we bij een ander onderdeel aangekomen 
van de dienstverlening van Casade: leefbaarheid. Over 
de rol van corporaties op dit vlak is veel te doen sinds de 
parlementaire enquêtecommissie haar bevindingen heeft 
gepresenteerd. De belangrijkste vraag: ‘hoe ver ga je hierin 
als corporatie?’. Wij als huurders vinden dat Casade een 
rol heeft in de wijken van onze drie gemeenten. 
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Deze rol is geen ‘afvinklijstje’ van wat wel of niet mag. 
Elke wijk of buurt heeft namelijk zijn eigen karakter. 
Wij vinden het belangrijker dat Casade samen met de 
huurders, de bewoners, de gemeenten, welzijnswerk en het 
verenigingsleven de agenda voor de wijk opstelt. Maak 
hier concrete afspraken over met als vertrekpunt dat je de 
eigen invulling van het wonen zoals huurders dat voor ogen 
hebben, respecteert. Daar hoort overigens ook een heldere 
koers over de betekenis en mogelijkheden van het verkopen 
van woningen bij.  

Kijk dus niet alleen naar de financiële opbrengsten, maar 
ook naar de betekenis voor de buurt of straat.                

Investeer in duurzaamheid
Als huurders vinden wij het belangrijk dat Casade 
oog heeft voor toekomstige generaties. De woningen 
gaan decennia mee. Wat nu gebouwd wordt, staat er 
naar alle waarschijnlijkheid over 70 jaar nog. Niet 
alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit de 
betaalbaarheidsgedachte verwachten we van Casade dat 
zij investeert in het verbeteren van de energieprestaties van 
de bestaande woningen. Hoe beter de energieprestaties van 
de woningen, hoe lager de woonlasten voor de huurders en 
hoe meer Casade bijdraagt aan een duurzame samenleving. 
En we begrijpen als huurders best dat Casade niet in één 
keer alle woningen kan aanpassen. Dat zijn namelijk forse 
investeringen. We verwachten dat Casade bij nieuwbouw 

minimaal een A-label realiseert en dat meer dan 75% van 
de huidige woningvoorraad over vier jaar een energielabel 
A of B heeft.

We zien overigens ook een groeiend bewustzijn onder de 
huurders en inwoners van de drie gemeenten als het gaat 
om hun eigen duurzame bijdragen. Steeds vaker bekijken 
inwoners de mogelijkheden om bijvoorbeeld zonnepanelen 
aan te schaffen. Soms onderzoeken ze dit in groepsverband. 
Of verkennen ze de mogelijkheden om collectief stroom in 
te kopen. Laat als Casade zien dat je dergelijke initiatieven 
kent en wilt ondersteunen, welke ambities je hebt en wat je 
wilt bereiken op het gebied van energetische maatregelen. 

Tot slot:
We kennen Casade als een betrouwbare en integere corpo-
ratie. U ben lokaal georiënteerd en zoekt de samenwerking 
met het maatschappelijk middenveld. Dat verwachten wij 
ook van u in de komende ondernemingsplanperiode. We 
bereiken samen meer door die verbondenheid op het lokale 
speelveld. 

Graag gaan wij de dialoog met elkaar aan over de 
bovenstaande onderwerpen en strategische intenties.

Met vriendelijke groet,

Uw huurdersorganisaties   
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Midden-Langstraat 

3 maart 2015
Beste huurders,

Wij staan als Casade aan de vooravond van een nieuw 
ondernemingsplan. U heeft als belangenbehartiger 
van onze doelgroep een belangrijke stem in de inhoud 
van deze strategische koers. We hebben daarnaast ook 
gesproken met individuele huurders, wethouders, de 
Maatschappelijke Adviesraad, medewerkers en de Raad 
van Commissarissen. De geleverde input hebben we een 
plaats gegeven in het ondernemingsplan. Wij bedanken 
eenieder voor deze bijdrage.

U vraagt nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid 
van het wonen, de beschikbaarheid van de woningen, de 
consequenties van de ontwikkelingen in het zorgstelsel, 
de dienstverlening aan huurders en voor de energetische 
verbeteringen. Op al deze onderwerpen geven wij aan wat 
u van ons mag verwachten. 

Maar laat ik beginnen met het benoemen van wie wij 
eigenlijk zijn. Casade, Vieya en Slagenland Wonen zijn 
immers onlangs gefuseerd en verder gegaan onder de 
naam ‘Casade’.

Wie is Casade?
Wij zijn een wooncorporatie die werkt aan prettig wonen 
voor mensen met een bescheiden inkomen of kwetsbare 
positie in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waal-
wijk. Betaalbaar én fijn wonen voor onze doelgroep: daar 
doen we het voor. Casade bezit 10.800 woningen en vindt 
het belangrijk om die woningen aan te laten sluiten op de 
woonbehoeftes van de huurders. Naast die vastgoed-
opgave werken we nadrukkelijk aan de leefbaarheid in ons 
werkgebied.

Onze dienstverlening is betrouwbaar, professioneel en 
persoonlijk. We zijn voortdurend in dialoog met onze 
omgeving en spelen actief in op maatschappelijke en 
politieke veranderingen. Daarbij werken we efficiënt 
en transparant en hebben we oog voor duurzaam 
ondernemen. Onze huurder staat centraal bij alles wat 
we doen. We bouwen voortdurend aan een organisatie 
waarvan huurders zeggen: ‘Zo wil ik wonen’.

Dit is Casade anno 2015. Dit is echter ook het Casade 
van 10 jaar geleden. Dit is ook het Casade in 2030. Dit is 
namelijk het DNA van Casade: een corporatie die vanuit 
haar kerntaak werkt aan prettig wonen en geworteld is 
in de lokale samenleving. Er is de laatste tijd veel gezegd 
over de rol en positie van corporaties in Nederland. De 
bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie 
hebben pijnlijk blootgelegd waar het aan heeft geschort 
in de sector. Het systeem, de politiek, het toezicht en 
het ‘zonnekoning gedrag’ van bestuurders… Het heeft 
het algemene beeld van de sociale volkshuisvesting 
geen goed gedaan. De dialoog hierover maakt Casade 
nog meer bewust van waar we in de kern echt van zijn: 
betaalbare huisvesting voor mensen met een bescheiden 

inkomen. Dit ondernemingsplan is volledig gestoeld op 
deze kern. Casade kiest ervoor om zoveel als mogelijk 
actief te zijn binnen de sociale volkshuisvesting. 
In vaktermen heet dat dan ‘binnen het DAEB -segment’.  
Onze strategische intenties staan vooral in het teken van 
het betaalbaar houden van het wonen in ons werkgebied. 
We passen ons huurbeleid daar op aan, we investeren in 
de woningvoorraad waardoor we betere energieprestaties 
realiseren en we brengen meer variatie en keuzevrijheid in 
het wonen. 

Om de woningen betaalbaar te houden en te kunnen 
blijven investeren, gaan we meer woningen verkopen 
dan we tot op heden gedaan hebben. Om betaalbaar 
wonen voor de middeninkomens bereikbaar te maken, 
verkopen we gemiddeld 70 bestaande woningen per jaar. 
Complexgewijze verkoop aan een belegger is eveneens 
een serieuze mogelijkheid voor de komende tien jaren. 
Het zal in deze ondernemingsplanperiode gaan om 
ongeveer 500 woningen. De woningen die voor verkoop 
in aanmerking komen, zijn voornamelijk woningen die nu 
al boven de liberalisatiegrens zijn of dreigen te komen. 
De opbrengsten zijn bestemd voor onze kerndoelstelling: 
betaalbare woningen bouwen en beheren voor mensen 
met een bescheiden inkomen. Bovendien kunnen 
de opbrengsten ook aangewend worden om minder 
vreemd vermogen aan te hoeven trekken en onze 
schuldenpositie mogelijk te bevriezen. Via een lange 
termijn strategisch portfoliobeleid wordt bepaald welke 
woningen we verkopen en wat dit betekent voor de 
totale woningvoorraad nu en in de toekomst. Uiteraard 
betrekken we u als huurders hier intensief bij. 

Casade is en blijft ook een corporatie die actief is in wijken 
en buurten. Samen met huurders en maatschappelijke 
organisaties werken we aan wijken die schoon, heel, veilig 
en prettig zijn. De veranderingen in het zorgstelsel houden 
in dat er een groter beroep gedaan wordt op de eigen 
kracht van burgers. Om langer zelfstandig thuis te kunnen 
wonen, is een goede sociale infrastructuur in de wijk 
noodzakelijk. Daaraan willen we als Casade een bijdrage 
leveren, met onze kerntaak als leidraad.
 
Casade is bovendien een duurzaam ondernemer. 
We hebben oog voor wat ons doen en laten betekent voor 
toekomstige generaties. Daar waar we kunnen bijdragen 
aan een beter milieu en een betere toekomst, doen we 
dat. We willen ook een aantrekkelijke werkgever zijn waar 
medewerkers zich kunnen ontwikkelen en thuis voelen. 
En tot slot, we blijven in verbinding staan met onze lokale 
partners en huurders. We zijn transparant, zoeken de 
samenwerking op en leggen verantwoording af. 

Kortom: ‘Zo wil ik wonen.’
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Hoe gaat Casade de huren betaalbaar houden?
U heeft aangegeven dat hét vraagstuk voor de komende 
vier jaar ligt op het vlak van het betaalbaar houden van de 
huren. U vindt in ons een bondgenoot; ook wij merken dat 
een groeiende groep huurders moeite heeft om financieel 
gezien het hoofd boven water te houden. We zorgen 
ervoor dat we hun signalen vroeg oppikken. Samen 
bekijken we vervolgens wat we kunnen doen om hen te 
ondersteunen. En dat kunnen we op vele onderdelen.   

Onze strategie is in alles geënt op het betaalbaar houden 
van het wonen in ons werkgebied. De eerlijkheid 
gebiedt ons te zeggen dat daarbij niet te ontkomen is 
aan verhoging van de huren. We proberen die echter 
zo beperkt mogelijk te houden en de huurders met 
lagere inkomens zo veel mogelijk te ontzien. We zoeken 
naar samenhang tussen strategisch voorraadbeleid, 
huurbeleid, investeringen in energetische verbeteringen 
en lagere organisatiekosten. Tot en met 2019 hanteren we 
verschillende manieren om onze woningen betaalbaar te 
houden voor mensen met een bescheiden inkomen (< 
€35.000).

Huurniveaus
Bij de start van dit ondernemingsplan heeft Casade een 
kernvoorraad van 10.800 woningen. Als gevolg van 
huurverhogingen, woningverbetering en vernieuwing van 
de voorraad, zal het gemiddelde huurniveau wat stijgen. 
We willen heel nadrukkelijk afspraken maken om deze 
stijging zo beheerst mogelijk te laten zijn. Die afspraken 
vertalen we in garanties voor het aantal woningen dat 
onder een bepaald huurniveau blijft.  We maken hierin 
stevige keuzes, die gevolgen hebben voor ons beleid op 
allerlei terreinen. Maar we staan voor betaalbaarheid, dus 
gaan we de consequenties daarvan niet uit de weg. 

Welke doelen willen we bereiken:

• We verhuren minimaal 8.100 woningen met een 
huurprijs onder de € 618 (aftoppingsgrens hoog). 
Deze woningen zijn bestemd voor mensen met een 
inkomen tot € 35.000;

• Van deze 8.100 woningen hebben minimaal 1.100 
woningen een lagere huurprijs dan € 403. Dit is de 
goedkope woningvoorraad;

• Maximaal 2.200 woningen kennen een huurprijs 
tot aan de liberalisatiegrens: € 710. Dat is tevens de 
grens waarboven men geen huurtoeslag meer kan 
krijgen; 

• We verhuren een klein gedeelte van de woningvoor-
raad (375-500 woningen) met een huurprijs boven 
de huurtoeslaggrens. Onder andere deze woningen 
kunnen in aanmerking komen voor verkoop.

Gematigd huurprijsbeleid
Een tweede strategie die we voor ogen hebben om de 
huren in de komende vier jaren betaalbaar te houden, 
heeft betrekking op de jaarlijkse huuraanpassingen. Casade 
wil een huurbeleid dat zich het beste laat kenschetsen als 
‘gematigd’. 

Welke doelen willen we bereiken:

• We laten de huur jaarlijks stijgen met het inflatie- 
percentage plus gemiddeld 1,5%. De boven 
inflatoire stijging is hierbij inkomensafhankelijk, 
uiteraard binnen de wettelijke kaders. We ontzien 
zoveel mogelijk de mensen met een laag inkomen;

• Bij de jaarlijkse huurverhogingen wordt de huur-
prijs voor minimaal 8.100 woningen van het bezit 
afgetopt op de betaalbaarheidsgrens van € 618. De 
overige woningen worden afgetopt op € 710. Deze 
grens wordt overigens vanaf 2016 door de overheid 
bevroren voor drie jaar.

Energetische prestaties van woningen
Het betaalbaar houden van het wonen wordt ook bereikt 
door naar de energetische prestaties van de woning te 
kijken. De woonlasten van een huurder worden namelijk 
ook bepaald door zijn energieverbruik. Hoe hoger een 
energie-index, hoe meer energieverbruik. Via nieuwbouw 
en woningverbetering gaan we de energieprestaties van 
onze woningen verbeteren. Maar ook het gedrag van de 
huurder zelf is van belang in de hoogte van de energiere-
kening. 

Als Casade conformeren wij ons aan de doelstellingen uit 
het landelijk overeengekomen Nationaal Energieakkoord. 
Daarin is onder andere als ambitie opgenomen dat in 
2020 er (1) een gemiddelde energie-index van 1,25 is in 
de sociale verhuur, (2) 300.000 bestaande woningen en 
gebouwen jaarlijks twee labelsprongen maken en (3) de 
nieuwbouw vanaf 2020 bijna energie-neutraal is. 

Welke doelen willen we bereiken:

• Minimaal 650 van onze bestaande woningen zijn 
sterk energetisch verbeterd; 

• Via woningverbetering en nieuwbouw is in 2019 een 
gemiddelde energie-index van 1,33 behaald. In 2014 
hadden we een gemiddelde energie-index van 1,57. 
Ons beleid is erop gericht dat we in 2020 voldoen 
aan de doelstelling uit het Nationaal Energieak-
koord: een gemiddelde energie-index van 1,25;

• Casade geeft gemiddeld 600 gratis energieadviezen 
per jaar aan haar huurders. We gaan hen ook meer 
informatie geven over mogelijkheden om de woon-
lasten te reduceren, over gemeentelijke (tegemoet-
komings-)regelingen en over brandveiligheid.



7

Zo wil ik wonen Ondernemingsplan 2015-2019

Daar waar onze huurders geconfronteerd worden met 
huurachterstanden benaderen we hen zo snel mogelijk 
persoonlijk. Gezamenlijk bekijken we dan wat de oorzaak 
is, wie de huurder het beste kan helpen en wat Casade kan 
betekenen voor het oplossen van een mogelijk betalings-
probleem. We komen dus ‘achter de voordeur’. 

De beschikbaarheid van een woning
Een tweede opgave die u voor Casade ziet in de komende 
periode, heeft in feite betrekking op de beschikbaarheid 
van een woning. U geeft aan dat de woningmarkt lang 
op slot heeft gezeten. De woningbouwproductie is 
laag geweest en stijgt ook de komende jaren nog niet 
tot grote hoogte. Tegen de stroom in echter heeft 
Casade in de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in 
nieuwbouw en woningverbetering. Naast nieuwbouw 
investeren corporaties meer en meer in het verbeteren 
van de bestaande woningen. Ook het transformeren van 
(leegstaand) zakelijk vastgoed zoals kantoorruimten naar 
woningen zijn concepten die steeds meer gemeengoed 
worden. Dat kan voor de opgave die wij als Casade 
hebben aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld in het kader van 
tijdelijke huisvesting, arbeidsmigranten of statushouders. 

Investeren in de woningvoorraad
Binnen de investeringsmogelijkheden maken wij de 
afweging tussen nieuwbouw, woningverbetering of 
transformatie van zakelijk vastgoed. We zien dat de 
investeringsruimte van corporaties sterk beperkt wordt 
door landelijke heffingen zoals de verhuurderheffing 
en saneringsheffing. Voor Casade alleen al geldt dat wij 
jaarlijks ruim 9,5 miljoen euro gaan betalen aan heffingen. 
Deze miljoenen euro’s kunnen we dus niet besteden 
om de huren betaalbaar te houden of te investeren in de 
woningvoorraad. De eisen om geborgd te kunnen lenen 
zijn daarnaast ook strenger geworden. Herfinanciering van 
de bestaande leningen is mogelijk, maar het aantrekken 
van nieuwe leningen voor investeringen is moeilijker te 
realiseren. 

Ondanks deze heffingen is Casade voldoende financieel 
gezond om te kunnen blijven investeren in haar woning-
voorraad. 

Welke doelen willen we bereiken:

• We investeren in deze ondernemingsplanperiode 
voor ten minste ruim 106 miljoen in nieuwbouw en 
30 miljoen in woningverbetering;  

• We bouwen in de periode 2015-2019 ruim 780 
nieuwe betaalbare huur- en koopwoningen.

Woonruimteverdeling
U constateert ook veranderende woonbehoeften onder 
huurders en woningzoekenden. Wij hebben bij Casade een 
woonruimteverdeling die gebaseerd is op de lengte van 
de inschrijving. Degene die het langste is ingeschreven bij 
Casade heeft de meeste kans om in aanmerking te komen 
voor een woning. Casade heeft op dit moment ruim 2700 
actief woningzoekenden. Dit zijn woningzoekenden die 
jaarlijks meer dan één keer reageren op een woning. Een 
veel kleinere groep reageert bijna maandelijks of wekelijks 
op een woning. Voor een gedeelte van deze kleine groep 
is de urgentie om een andere woning te krijgen hoog. 
Voor deze spoedzoekers willen we nader gaan verkennen 
of het huidige woonruimteverdeelbeleid wat flexibeler 
ingericht kan worden. We willen bovendien meer inzicht 
krijgen in de woonbehoeften van deze woningzoekenden, 
zodat we gerichter naar een oplossing kunnen zoeken.

Er zijn weinig huurders die gaan verhuizen. Dat is ener-
zijds een goed teken. Men woont naar tevredenheid in 
de woning. Aan de andere kant zien we echter dat er 
huurders zijn die graag een stap naar een andere woning 
willen maken, bijvoorbeeld vanwege een toenemende 
zorgvraag. Toch verhuizen ze niet. Vaak is dit ingegeven 
door financiële redenen: de huidige huur verschilt teveel 
van de huur van de nieuwe woning. Dus verhuist men niet. 
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We gaan in de komende periode met huurders in dialoog 
om te achterhalen welke stappen we als Casade kunnen 
zetten om die doorstroming te bevorderen. Ideeën als’ 
huurgewenning’, ‘actieve inzet op woningruil’ en ‘verhuis-
service’ worden serieus verkend en vervolgens als diensten 
aangeboden. 

Huurders en woningzoekenden willen ook graag weten 
wat de woonlasten zijn van een nieuw te huren wo-
ning. Inzicht in onder meer de huurprijs, het gemiddelde 
energieverbruik en de servicekosten helpt om een goed 
besluit te nemen of een huurder de woonlasten kan en wil 
dragen. Casade wil de transparantie hierover vergroten via 
het woningaanbod van onze website en bij het aanbie-
dingsgesprek.

Tot slot hebben huurders ook aandacht gevraagd voor 
de mogelijkheden om in de ‘kleine kernen’ voldoende 
en betaalbaar woningaanbod te houden. Niet alleen om 
de jongere generatie in de kleine kern te houden, maar 
nadrukkelijk ook voor de senioren met een zorgvraag. 
De beleidsvoornemens op de woonruimteverdeling 
maken wat ons betreft onderdeel uit van de prestatie-
afspraken 2015-2019. We maken deze prestatieafspraken 
samen met u en de gemeenten.  

Welke doelen willen we bereiken:

• We gaan samen met de huurders actief werken aan 
het bevorderen van doorstroming;

• We hebben inzicht in de woonbehoeften van onze 
woningzoekenden en huurders en spelen hier actief 
op in;

• We bieden huurders een beter beeld van de totale 
woonlasten van hun (toekomstige) huurwoning 
zodat zij een beter besluit kunnen nemen of zij de 
woonlasten kunnen en willen dragen;    

• In de samenhang tussen het strategisch voorraad-
beleid, het huurbeleid en de woonruimteverdeling 
zorgen we ook voor betaalbaarheid van het wonen 
in de kleine kernen zoals Waspik, De Moer en ’s 
Gravenmoer.

Het scheiden van wonen en zorg 
Eén van de grootste uitdagingen waar onze gemeenten als 
regisseur voor staan: hoe zorgen we ervoor dat mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? Dat 
vraagstuk is des te belangrijker geworden nu het kabinet 
heeft besloten om grote delen van de AWBZ en Jeugdzorg 
over te hevelen naar het lokale niveau. Meer mensen met 
behoorlijke zorgvragen blijven in de eigen woning in plaats 
van te verhuizen naar de duurdere verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen. U constateert terecht dat er meer mensen 
tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen, dat de 
gemiddelde omvang van een huishouden kleiner wordt en 
dat de krimp van de bevolking in onze gemeenten in de 
komende 10 jaar nog niet zal inzetten. 

Casade levert een belangrijke bijdrage aan het creëren 
van omstandigheden waarin mensen langer thuis kunnen 
blijven wonen, ook als er ondersteuning geboden is. Een 
geschikte woning is een absolute voorwaarde. Veel van 
ons bestaand bezit is geschikt voor mensen met een 
zorg- of ondersteuningsvraag. Meer dan 2.000 woningen 
zijn nu al gelabeld als ‘levensloopbestendig’ of woningen 
voor ‘verzorgd’ en ‘beschermd’ wonen. Dat is echter 
niet genoeg voor de vraag van de toekomst. We moeten 
meer levensloopbestendige woningen toevoegen. Het 
strategisch portfoliobeleid van Casade laat zien dat we 
tot 2030 ongeveer 1.200 woningen moeten bouwen 
c.q. verbeteren die geschikt zijn voor mensen met een 
ondersteuningsvraag. 

Daarnaast maken we het mogelijk om ook in de bestaande 
voorraad via constructies als ‘mantelzorgwoningen’, 
inwoning, of tijdelijke uitbouw het langer zelfstandig 
wonen te faciliteren. Nieuwe concepten die flexibel of 
multifunctioneel gebruik van een woning bevorderen, 
volgen we nauwlettend. Daar waar het bijdraagt aan 
onze doelstellingen op dit vlak, gaan we deze concepten 
toepassen. We denken ook nadrukkelijk aan ‘domotica’: 
een integratie van technologie en diensten ten behoeve 
van de kwaliteit van het wonen.   

Casade spreekt veel met de zorgpartijen over de 
ontwikkelingen in het zorgvastgoed en de rol en bijdrage 
die Casade kan leveren. We zoeken met hen naar slimme 
manieren om elkaars opgaven te verbinden. Soms leidt dat 
ertoe dat we (zorg)vastgoed overnemen of nieuwbouw 
ontwikkelen in samenwerking met de desbetreffende 
zorgpartij. 

De komende vijf jaar willen we eveneens een bijdrage 
leveren op het maatschappelijke vlak. Onze wijkmede-
werkers staan midden in de buurt en komen vaak bij onze 
huurders over de vloer als daar aanleiding toe is. 
Zij hebben dan ook een signalerende en verbindende rol 
naar het welzijnswerk en de zorgverleners. We participeren 
in of werken nauw samen met de sociale wijkteams in 
het kader van de WMO. Onze wijkpunten zijn bovendien 
zeer geschikte voorzieningen van waaruit ondersteuning 
geboden kan worden. Denk hierbij aan dagopvang, 
maaltijdenvoorziening of verenigingsactiviteiten. 

Welke doelen willen we bereiken:

• Casade bouwt in de periode 2015-2019 minimaal 
400 woningen  die geschikt zijn voor mensen met 
een zorg- of ondersteuningsvraag; 

• Casade sluit vanuit haar kerntaak aan op de doel-
stellingen en werkwijzen van een sociaal wijkteam 
en andere partners op lokaal niveau. We worden 
gezien als een partner en hebben een gezamenlijk 
jaarprogramma;

• We stemmen onze strategische portfoliodoelstellin-
gen af met de zorgpartijen in ons werkgebied.
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De dienstverlening 
Als het gaat om de dienstverlening, vraagt u in onze ogen 
aandacht voor twee onderwerpen: mensen die moeite 
hebben om mee te gaan in de digitale wereld en de wijze 
waarop we huurders betrekken. Wij voegen daar nog aan 
toe hoe we onze positie in de wijken en buurten van ons 
werkgebied zien als het om leefbaarheid gaat. De achter-
liggende vraag is eigenlijk: ‘hoe zorgen we ervoor dat de 
huurders en Casade zich op een gelijkwaardige manier tot 
elkaar verhouden?’. 

De dienstverlening aan huurders en woningzoekenden
In feite is de dienstverlening aan onze huurders eenvoudig 
samen te vatten: de huurder wordt door de medewerker 
van Casade geholpen op een persoonlijke, betrouwbare 
en professionele manier. Dat mag een huurder verwachten 
van Casade. De huurder kiest zelf de weg waarlangs hij/zij 
contact wil hebben met Casade. In mooi vakjargon heet 
dat dan click-call-face. Welke manier van contact de huur-
der ook kiest; het antwoord op de vraag is hetzelfde. 
De ambitie van Casade is dat huurders primaire zaken 
zoveel mogelijk zelf via de website en Mijn Casade kunnen 
regelen op momenten dat het hen het beste uitkomt. 
Huurders mogen altijd een andere contactmogelijkheid 
kiezen. Casade zal altijd helpen om via telefoon of per-
soonlijk contact alsnog dienstverlening via de website/Mijn 
Casade af te laten nemen. Daar waar dat niet mogelijk is, 

valt er niemand buiten de boot. We zorgen dat de huurder 
toch een antwoord krijgt, waar nodig in een persoonlijk 
gesprek in ons woonpunt of bij de huurder thuis.

We blijven wel kritisch kijken naar de huisvestingskosten 
voor de uitvoering van de dienstverlening. In elke 
gemeente blijven we een woonpunt houden waar 
huurders terecht kunnen. Daar waar zich kansen voordoen 
om de dienstverlening efficiënter te organiseren, zullen 
we deze kansen pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan dienstverlening vanuit een multifunctionele 
accommodatie of in het dorpshart. Deze mogelijkheden 
komen in beeld bij verkoop van kantoorgebouwen in 
Waspik en Kaatsheuvel.  

Ons dienstverleningsconcept heeft als uitgangspunt dat 
een huurder voor de meest eenvoudige, veel voorkomen-
de vragen altijd via de website het antwoord moet kunnen 
vinden of via het huurdersportaal de handeling moet kun-
nen doen. Deze beweging zetten we voort in dit nieuwe 
ondernemingsplan. We automatiseren en digitaliseren 
meer en meer. Voor de meeste huurders is dit prettig; 
zij kunnen hun vraag zelf beantwoorden of afhandelen 
via de digitale snelweg. Daarmee krijgen medewerkers 
van Casade meer tijd en ruimte om in contact te komen 
met huurders met meer complexe vragen. Deze vragen 
worden vaak via de telefoon of in een persoonlijk moment 
gesteld en krijgen zo de juiste aandacht. 
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Welke doelen willen we bereiken:

• We meten de tevredenheid van onze huurder over 
onze dienstverlening aan de hand van KWH. Onze 
doelstelling is om op alle KWH-labelonderdelen 
boven het gemiddelde van de deelnemende corpo-
raties te scoren;

• We breiden de mogelijkheden voor online dienst-
verlening uit met ‘chatten’ en ‘forums’  voor huur-
ders;

• We maken inzichtelijk wat de producten die verbon-
den zijn aan de dienstverlening van Casade kosten. 
We vergelijken deze in een benchmark met andere 
corporaties.

Leefbaarheid
Prettig wonen is meer dan alleen een passend huis 
hebben. Wonen in een omgeving die schoon, heel en 
veilig is en waar verbondenheid met elkaar is, is veel 
waard. In veel wijken en buurten in ons werkgebied 
is dat ook zo. Wij kennen in ons werkgebied geen 
zogenaamde achterstandswijken of probleemgebieden. 
Maar wie wat meer inzoomt op de buurt of straat, zal 
zien dat een groeiend aantal mensen het hoofd net wel 
of niet boven water kan houden als het om de financiën 
gaat. Er bestaan ondersteuningsvragen die alleen 
beantwoord kunnen worden met behulp van het sociale 
netwerk of professionals. Soms escaleren de onderlinge 
verhoudingen en is er sprake van (ernstige) overlast. 
Met elkaar komt men er niet meer uit. In zo’n situatie kan 
Casade een partner zijn. 

Onze betrokkenheid in de wijken zien we op vier schaal-
niveaus terug: de huurder, de woning, de woonomgeving 
en de buurt/wijk. Op elk niveau benoemen we welke 
strategische intenties we nastreven. Onze inzet is altijd 
daarvan afgeleid: op welke wijze draagt onze inzet in 
wijken en buurten bij aan de realisatie van deze strate-
gische intenties? Alleen al het stellen en beantwoorden 
van deze vraag brengt focus aan in onze inzet. De nieuwe 
woningwet die per 1 juli 2015 ingaat, geeft Casade ook een 
blijvende legitimatie om op het terrein van leefbaarheid 
inspanningen te verrichten. 

1. De huurder
Vanzelfsprekend zijn we in eerste instantie betrokken bij 
de huurder zelf. We gaan daarbij altijd uit van de eigen 
kracht van de huurder. E zijn echter situaties waarin de 
betrokkenheid vanuit Casade meer dan gewenst is. Het 
gaat dan om situaties waarin sprake is van (dreigende) 
huurachterstand en/of overlast. Samen met de huurder en 
waar nodig samenwerkingspartners zoeken we naar een 
oplossing. Onze medewerkers in de wijkteams hebben 
hierin een belangrijke signalerende en activerende rol. 

Welke doelen willen we bereiken:

• 99% van de huurders betaalt de maandelijkse huur 
binnen de daarvoor geldende termijn;

• Meer dan 80% van de huurders vindt dat de overlast 
is verminderd binnen een voor hem acceptabele 
periode nadat de melding is gedaan bij Casade.

1. De huurder

2. De woning

3. Aan de woning gerelateerd

4. De buurt en de wijk

2. De woning
De woning die zij huren van Casade is voor huurders hun 
thuis. De meeste huurders wonen jarenlang met veel ge-
noegen in hun huis. Dit is iets wat we willen faciliteren en 
ondersteunen. Dat betekent dat we huurders meer willen 
betrekken en zeggenschap geven over hetgeen er in hun 
woning gebeurt. Dat kan op verschillende manieren. Zo 
hebben we de ambitie om bij onderhoud en woningver-
betering de wensen en behoeften van de huurder centraal 
te stellen. Voor de huurder houdt dit in meer keuzemo-
menten, meer keuzevrijheid en een steviger stem in de 
voorbereidingen. Initiatieven voor (nieuwe) wooncon-
cepten omarmen we van harte, mits deze passen binnen 
de volkshuisvestelijke opgave. Ook leveren we graag een 
bijdrage aan CPO-projecten die zich richten op sociale 
koop of huur.
Ook in de komende vier jaar blijven we onze klant- en 
vastgoedprocessen permanent verbeteren. We hebben 
ervaren dat het een absolute meerwaarde heeft om huur-
ders een positie te geven in een procesaanpak. Zij partici-
peren vanuit huurdersperspectief en hun expertise willen 
we steviger inbedden in onze manier van handelen.

1

2

3

4



11

Zo wil ik wonen Ondernemingsplan 2015-2019

Welke doelen willen we bereiken:

• De betrokkenheid van huurders is verankerd in 
planmatig onderhoud en woningverbetering. De be-
treffende huurders waarderen hun mate van invloed 
en zeggenschap per project met minimaal een 8;

• We ondersteunen en experimenteren met (vernieu-
wende) initiatieven voor woonconcepten die passen 
binnen onze volkshuisvestelijke opgave en bijdra-
gen aan de betaalbaarheid van het wonen. 

3. Aan de woning gerelateerd
De kwaliteit van de directe woonomgeving speelt een 
belangrijke rol in hoe onze huurders het wonen ervaren. 
Liggen de tuintjes en plantsoenen er netjes bij? Is er niet 
teveel zwerfafval? Is er voldoende achterpadverlichting? 
De bewoners in een buurt of straat hebben hier zelf veel 
invloed op. De rol van Casade is voornamelijk faciliterend. 
Zo kunnen we zorgdragen voor materialen om een 
‘opschoondag’ te organiseren. We kunnen zelf zorgen 
dat bij de leegstaande woningen de tuinen worden 
onderhouden. We spreken huurders aan op het moment 
dat de omgeving niet schoon, heel of veilig is. 

Welk doel willen we bereiken:

• 90% van de huurders ervaart hun directe woonom-
geving als schoon, heel, veilig en prettig.

4. De buurt of wijk
De buurt of wijk is voornamelijk het schaalniveau waarop 
de samenwerking met onze partners in de wijk vorm wordt 
gegeven. We werken samen met de (sociale) wijkteams, 
of op specifieke onderwerpen zoals schuldhulpverlening, 
multi probleem situaties, of participatietrajecten. 
We streven ernaar om een volwaardig partner te zijn 
die vooral een signalerende en verbindende rol heeft. 
We dragen bij aan een goed functionerende sociale 
infrastructuur op wijk- en buurtniveau. Wat hieronder 
wordt verstaan en hoe dit vorm en inhoud krijgt, is per 
wijk verschillend. De expertise van de wijkteams en 
vestigingen speelt een belangrijke rol in de mate waarin 
we actief zijn binnen een wijk of buurt. Ons handelen 
wordt gelegitimeerd door te benoemen welke waarde 
(klantwaarde, maatschappelijke waarde, financiële waarde 
of vastgoedwaarde) we realiseren via de samenwerking. 

Bewoners nemen steeds vaker zelf initiatief om in hun 
buurt of wijk iets voor elkaar te krijgen. Of het nu gaat om 
de beleefde veiligheid, het opknappen van een speelveldje 
of om het gezamenlijk inkopen van energie: daar waar 
deze lokale bewonersinitiatieven raakvlakken hebben met 
onze doelstellingen, faciliteren we deze met onze kennis 
en menskracht als zij daarom verzoeken. 

Welk doel willen we bereiken:

• We maken transparant welke waarde we gezamen-
lijk per wijk toevoegen in de samenwerking met 
professionele partners. Daarbij zetten we instrumen-
ten als ‘Wat werkt in de wijk’ en ‘Social Return On 
Investment’ in.

Duurzaam ondernemen
Terecht vraagt u aan Casade om aandacht voor de 
toekomst. Met andere woorden: hoe duurzaam is Casade? 
De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. 
Er zijn andere eisen en behoeften, vanuit de samenleving 
en huurders. Casade wil nog meer verbonden raken 
met de mensen en organisaties die een legitiem belang 
hebben bij ons doen en laten. Duurzaam ondernemen 
is geen extra activiteit die we erbij doen; het is een 
manier van doen binnen onze kernactiviteiten. We kiezen 
voor een brede benadering van het begrip ‘duurzaam 
ondernemen’. Duurzaam ondernemen bij Casade betekent 
dat we bij alle bedrijfsbeslissingen zowel waarde creëren, 
als kansen benutten voor meer welzijn van de mens, een 
beter milieu, en meer verbondenheid met maatschappij.
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Bijdragen aan Mens, Milieu & Maatschappij
Ben je nu een duurzaam ondernemer als je je alleen 
gelegitimeerd voelt door een duurzame verhouding met 
je belanghouders? Wij denken van niet. Wij willen ook in 
onze strategische koers en bedrijfsvoering waarde creëren 
voor de langere termijn door een balans te zoeken tussen 
wat we noemen mens, milieu en maatschappij. 

Waar moeten we aan denken als het om ‘mens’ gaat?
Eigenlijk draait het hier voor een groot gedeelte om goed 
werkgeverschap. We denken dan aan een veilige en 
gezonde werkomgeving waarin onze medewerkers zich 
kunnen ontplooien en ontwikkelen. We hebben oog voor 
de arbeidsomstandigheden, diversiteit en voorkomen 
discriminatie. We zijn maatschappelijk betrokken door 
bijvoorbeeld scholieren en studenten stage te laten lopen, 
leerwerkplaatsen aan te bieden aan mensen met een 
lange afstand tot de arbeidsmarkt en  ‘Social Return On 

Investment’ (SROI) toe te passen in de inkoop- en aan- 
bestedingstrajecten. We laten zien welke maatschappelijke 
en financiële waarde we toevoegen dankzij deze projecten. 
Daarbij maken we ook zichtbaar welke inspanningen we 
hiervoor moeten doen. 

Welke doelen willen we bereiken:

• Minimaal 25 mensen hebben jaarlijks bij of via 
Casade de mogelijkheid om leerwerkervaring op te 
doen, stage te kunnen lopen of vrijwilligerswerk te 
verrichten. SROI in de aanbesteding is hier één van 
de instrumenten voor;

• We realiseren minimaal 10 fte aan structurele 
werkgelegenheid bij onze aannemers via SROI in de 
inkoop/aanbesteding; 

• Onze medewerkers waarderen de eigen ontwikke-
lingsmogelijkheden bij Casade met minimaal een 7,5 
in een MedewerkersOpinieMeting.

Waar moeten we aan denken als het om ‘milieu’ gaat?
Hoe gaat Casade om met de milieu-effecten die zij 
en haar huurders veroorzaken? Houden we met onze 
woningverbeteringen en nieuwbouw rekening met de 
klimatologische veranderingen? Gaan we verantwoord om 
met de natuur bij herontwikkeling? Bouwen we volgens de 
principes van cradle-to-cradle? Herbruiken we materialen 
bij sloop of renovatie? Compenseren we CO2-uitstoot? 
Zorgen we samen met onze huurders voor een laag 
energieverbruik van de woningen? Op dit type vragen 
willen we in de ondernemingsplanperiode een antwoord 
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geven. Naast het verbeteren van de energieprestaties van 
de woningen en het voldoen aan de afspraken die in het 
Nationaal Energieakkoord 2020 zijn vastgelegd, hebben 
we meer doelstellingen. 

Welke doelen willen we bereiken:

• De vervoersbewegingen van Casade zijn zodanig 
georganiseerd dat hiermee in 2019 de CO2 
milieubelasting met minimaal 40% is afgenomen;

• Alle kantoorgebouwen van Casade worden in 
deze ondernemingsplanperiode energiezuiniger 
gemaakt door ze te voorzien van bijvoorbeeld 
LED-verlichting of zonnepanelen voor de eigen 
elektriciteitsbehoefte; 

• Op initiatief van lokale energie-coöperaties 
maken we het mogelijk dat er minimaal 2000 
zonnepanelen op wooncomplexen van Casade 
geplaatst worden. Dit levert de betreffende 
huurders een minimale besparing van 10% op van 
de elektriciteitskosten in de servicekosten.

Waar moeten we aan denken als het om ‘maatschappij’ 
gaat?
Waarom hecht Casade veel waarde aan een duurzame 
verbondenheid met haar partners in de lokale samen-
leving? Casade is als volkshuisvester actief binnen een 
gebied van de woningmarkt waar private marktpartijen 
zich niet of nauwelijks op begeven: we richten ons voor-
namelijk op huisvesting voor mensen met een bescheiden 
inkomen en op mensen die daarnaast vanwege hun ge-
zondheid bijzondere huisvestingsvragen hebben. Voor hen 
proberen we op een verantwoorde manier voldoende en 
betaalbare woningen te realiseren en te onderhouden. 

Casade heeft echter ook een maatschappelijke opgave. 
Prettig wonen is immers meer dan alleen een passende 
woning hebben. We hebben nadrukkelijk oog voor de 
beleving van de huurders: van de woning, de woon-
omgeving en de buurt. Het welzijn van de huurder in een 
fijne buurt is ook een belang van de corporatie. En er zijn 
meer partners die zich op dit sociale domein bevinden. 
Denk aan de welzijnsorganisaties, het vrijwilligerswerk, de 
gemeenten, de zorgpartijen en het onderwijs. Allen streven 
min of meer dezelfde doelstelling na: mensen prettig laten 
wonen in hun woning, straat en buurt. Veel mensen gaat 
dit overigens goed af. Een klein gedeelte heeft hier echter 
hulp en/of ondersteuning bij nodig. Deze ondersteuning 
wordt geboden door het sociale netwerk van de bewoner, 
maar vaak zijn hierbij professionals betrokken. Ook vanuit 
de corporatie hebben we een inbreng. Het is van belang 
dat we ons vanuit onze vastgoed- en maatschappelijke 
opgave duurzaam verhouden tot die partijen die op het-
zelfde lokale speelveld actief zijn.          

Om die reden willen we de betrokkenheid en invloed van 
huurdersorganisaties, de Maatschappelijke Adviesraad, de 

gemeenten en onze lokale aannemers bij de beleids-
vorming van Casade intensiveren. Dat geldt overigens ook 
voor partners waarmee we een samenwerking op boven-
lokaal niveau hebben. Denk hierbij aan initiatieven zoals 
Platform31, Aedes en ‘Lente’.

Welke doelen willen we bereiken:

• We verankeren de betrokkenheid van de huur-
dersorganisaties in de beleidsvorming via een 
samenwerkingsovereenkomst. De ervaringen met 
de ‘consent-methode’ worden ingebracht. Casade 
verantwoordt in het jaarverslag en rechtstreeks aan 
de huurdersorganisaties hoe met hun adviezen is 
omgegaan;

• In de periode 2015-2019 heeft de Maatschappelijke 
Adviesraad een reguliere plek verworven in de 
beleidsvormingscyclus van Casade. De leden 
waarderen hun bijdragen aan de beleidsvorming 
met minimaal een 7,5. Casade verantwoordt 
in het jaarverslag en rechtstreeks naar de 
Maatschappelijke Adviesraad hoe met hun adviezen 
is omgegaan;

• Met de gemeenten Dongen, Loon op Zand en 
Waalwijk en de huurdersorganisaties sluiten we in 
2015 nieuwe prestatieafspraken over onder andere 
wederzijdse beleidsbeïnvloeding (informatiedeling, 
gezamenlijke beleidsvorming, jaarlijkse evaluatie, 
afstemming planning & control-cyclus, themabij-
eenkomsten);

• Bij visitatie in begin 2017 scoort Casade minimaal 
een 7,6 op het onderdeel ‘presteren volgens be-
langhouders’ ;

• Bij inkoop en aanbesteding blijven we naast de prijs 
en kwaliteit oog houden voor de betekenis voor 
lokale aannemers.
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Financiële continuïteit
In het kort lichten we in alle eenvoud toe wat de kern is 
van het huishoudboekje van een corporatie. We hebben 
inkomsten. Dit zijn de huur- en de verkoopopbrengsten. 
Maar we hebben ook uitgaven. Dat zijn de organisatie-
kosten, onderhoudskosten, rentelasten, heffingen en 
belastingen, en investeringen in nieuwbouw en woning-
verbetering. Krijgen we minder inkomsten omdat we de 
huren bewust lager houden, dan moeten we dit dus elders 
compenseren: of meer verkoopopbrengsten en/of minder 
investeren en/of lagere organisatiekosten. Casade werkt 
permanent aan een optimale balans tussen de inkomsten 
en uitgaven. 
  
We hebben mooie ambities voor de komende vier jaar. 
Deze ambities hebben een prijskaartje. De maatschappe-
lijk gewenste ambities kosten geld. Vastgoedactiviteiten 
worden vanwege de betaalbaarheid voor onze doelgroep 
(bewust) niet op marktconforme basis uitgevoerd. Dit 
kost dus geld. Onze huurprijzen liggen onder het markt-
niveau. Op beheer- en onderhoudsterrein doen we meer 
dan hetgeen strikt noodzakelijk is. Bij investeringen in de 
vastgoedportefeuille wordt niet een zo hoog mogelijk fi-
nancieel rendement nagestreefd. Onze volkshuisvestelijke 
ambitie is dan ook op vele facetten leidend.

In onderstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt wat de 
effecten zijn van het sturen op betaalbare huren. Minimaal 
8.100 woningen blijven deze ondernemingsplanperiode 
onder de 618 euro. 

Het aantal woningen boven de 710 euro neemt niet toe. 
Deze begrenzing van huren leidt tot een betere betaal-
baarheid van de woningvoorraad dan wanneer we niet 
voor deze begrenzing kiezen. Door deze begrenzing zijn 
er eind 2019 ruim 900 woningen meer in de goedkope/
betaalbare sfeer. Om de betaalbaarheidsambitie te realise-
ren is de huuromzet in 2019 op jaarbasis 1,8 miljoen euro 
lager. 

Deze ambitie en werkwijze passen bij Casade, ze vormen 
het ‘DNA’ van Casade. Anderzijds geldt dat deze ambitie en 
werkwijze niet ten koste gaan van onze financiële continu-
iteit. Dit houdt in dat keuzes gemaakt worden: welke am-
bitie op maatschappelijk- en vastgoedvlak is gewenst en 
nodig én haalbaar binnen een gezond financieel beleid? 

Sturen op vermogensbehoud
Ons financieel beleid is simpel. Wij willen ons maat-
schappelijk vermogen behouden. Dat houdt in dat ons 
vermogen toereikend moet zijn en blijven om de financi-
ele continuïteit te garanderen. We sluiten hier aan bij de 
systematiek en eisen die toezichthouders aan ons stellen. 
We gaan daarin altijd behoudend te werk: we hanteren 
niet de uiterste ondergrenzen van de toezichthouders. De 
interne ondergrens zijn voor twee kengetallen (de ICR en 
LTV) wat scherper gesteld dan de absolute ondergrens van 
de toezichthouder. Hier sluiten we aan bij het branchege-
middelde. Er moet wat ons betreft een risico-buffer zijn 
om onverwachte omstandigheden op te kunnen vangen. 
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Een hogere ICR leidt er echter ook toe dat er een finan-
cieringsbron is voor de maatschappelijk noodzakelijke 
investeringen.

Behoedzaam opereren
Naast het sturen op vermogensbehoud willen we be-
hoedzaam te werk gaan. Daar hoort geen forse groei van 
vreemd vermogen bij. De komende jaren moeten we onze 
investeringen waarschijnlijk voor het grootste deel uit 
eigen middelen financieren. Ons behoedzaam opereren 
laat zich voor het overige het beste samenvatten in termen 
van ‘eerst verdienen, dan pas uitgeven’, ‘transparantie’ en 
‘risicomanagement’. 

Eerst verdienen, dan pas uitgeven
We kunnen pas investeren in onze ambities als we de 
financiële randvoorwaarden helemaal ingevuld hebben: 
voldoende kasstromen uit de operationele activiteiten, vol-
doende opbrengsten uit de verkoop van bezit en voldoen-
de geborgde financieringsruimte vanuit het WSW. Op basis 
van onder andere deze pijlers baseren we de meerjaren 
investeringsbegroting. Zoals eerder al aangegeven kunnen 
we in deze ondernemingsplanperiode zo’n 136 miljoen 
investeren. 

Transparantie
Hoe zit het dan met de transparantie? Kostenefficiënt 
opereren vinden we als corporatie van groot belang. Er 
wordt immers gewerkt met een groot maatschappelijk 
vermogen. Dit volkshuisvestelijk vermogen willen we ook 
voor komende generaties behouden. Op een transparante 
manier wordt verantwoording afgelegd over het koste-
nefficiënt opereren van Casade. De prestaties worden 
getoetst aan benchmarks. 
We gaan aan de slag met assetmanagement. Wat we ook 
gaan doen, is een onderscheid maken tussen het vastgoed 
als belegging, het vastgoedbeheer en de maatschappelijke 
activiteiten. Hiermee kunnen we beter onderbouwde keu-
zes maken. We ontwikkelen een beter inzicht in de kosten 
en risico’s, we hebben snel inzichtelijk wat de consequen-
ties zijn van de voorgenomen besluiten, en we kunnen op 
een onderbouwde manier verantwoording afleggen aan 
onze belanghouders. Om onze prestaties vervolgens te 
kunnen benchmarken is een eenduidige waardering en 
inzicht in markthuren van belang.  

Risicomanagement
Wie naar de lessen van de parlementaire enquête naar 
de woningcorporaties kijkt, kan niet anders dan tot de 
conclusie komen dat risicomanagement essentieel is voor 
een gedragen koers van de corporatie. Wij hechten hier 
veel waarde aan. Risicomanagement willen we integraal 
benaderen. Samen met de interne toezichthouder, de 
huurdersbelangenorganisatie en de maatschappelijke part-
ners benoemen welke risico’s we onderkennen en welke 
passende maatregelen daarbij horen. Dat wordt cyclisch 
benaderd: jaarlijks dient dit onderwerp op de agenda van 
de diverse gremia te staan. Het gaat daarbij niet alleen om 

de cijfers. Ook de transparantie over het ‘gedrag van de 
organisatie’ komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. 
Aan de hand van een compliance-programma willen we 
bewustwording verbinden aan bewijsvoering. We kunnen 
wel zeggen dat we integer handelen, maar waar blijkt dat 
dan uit?

Welke doelen willen we bereiken:

• Casade heeft samen met haar interne en externe 
belanghouders een goed functionerend systeem 
van risicomanagement. Jaarlijks bespreken we met 
elkaar of de benoemde risico’s actueel zijn en of de 
maatregelen passend zijn;

• Casade heeft vanaf 2015 een jaarlijks complian-
ce-programma waarmee we bewijslast aandragen 
voor integer handelen, zowel intern als extern;

• Casade onderbouwt haar vastgoedkeuzes aan de 
hand van een systematiek van assetmanagement. 
Casade is transparant en legt verantwoording af 
naar haar belanghouders over de gemaakte keuzes; 

• We voldoen aan alle financiële kengetallen.  
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Organisatieontwikkeling
We kunnen onze doelstellingen alleen realiseren als we 
een uitdagende, effectieve en efficiënte organisatie zijn. In 
alles wat we doen,  redeneren we vanuit het perspectief 
van de doelstellingen uit dit ondernemingsplan. Dat is een 
mooie ambitie. We realiseren ons hierbij terdege dat we 
onlangs gefuseerd zijn. Dat betekent dat we 2015 gebrui-
ken om iedereen een goed fundament mee te geven in de 
nieuwe organisatie. 

Een goed fundament betekent voor Casade dat mede-
werkers elkaar kennen, dat ze op de hoogte zijn van ieders 
rollen en taken binnen de organisatie en dat ze bekend zijn 
met de inhoud van de processen en systemen. We werken 
hard om deze basis op orde te krijgen. 

De komende vier jaar stellen we vier thema’s centraal in de 
organisatieontwikkeling.

1. Permanent leren
We bieden onze medewerkers een permanente leerom-
geving. Ze krijgen de kans om te groeien binnen en buiten 
de functie. We proberen aan te sluiten op datgene wat de 
medewerker drijft en motiveert. 

2. De communicatieve corporatie
Communicatie is niet langer alleen het domein van de 
afdeling Communicatie. Elke medewerker dient voldoende 
competent te zijn op het gebied van de communicatieve 
vaardigheden. Dat draagt bij aan een uitstekende dienst-
verlening en interne samenwerking. 

3. Informatie en digitalisering
Casade is een organisatie waarin gegevens en informatie 
centraal staan. Dit goed organiseren is relevant voor de 
dienstverlening aan de huurders en draagt bij aan een 
efficiënte organisatie.

4. Eigen verantwoordelijkheid 
Medewerkers zijn zich steeds meer bewust van het feit 
dat zijzelf de belangrijkste succesfactor zijn als het gaat 
om de eigen inzetbaarheid en het bereiken van resultaten. 
Daar hoort bij het kunnen en durven nemen van 
verantwoordelijkheid. 

Op deze vier thema’s maken we een organisatieontwik-
kelplan. Als het om de structuur van de organisatie gaat, 
brengen we tot 2017 geen grote wijzigingen aan. In de 
tussentijd verkennen we de richtingen waarin we ons qua 
structuur zouden kunnen ontwikkelen. We blijven wel in-
zetten op een daling van het aantal medewerkers. In 2017 
zullen we minder dan 98 fte werkzaam hebben bij Casade.
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KLANTWAARDE

• 8.100 huurwoningen kennen een huur-
prijs onder de 618 euro waarvan;

• 1.100 huurwoningen kennen een huur-
prijs onder de 403 euro.

• De betrokkenheid van huurders is ver-
ankerd in de klantprocessen, planmatig 
onderhoud-, woningverbetering- en 
nieuwbouwprocessen. De betreffen-
de huurders waarderen hun mate van 
invloed & zeggenschap per project met 
minimaal een 8.

• Op KWH scoren we op alle label- 
onderdelen boven het gemiddelde t.a.v. 
andere corporaties.

• We passen een gematigd huurprijsbe-
leid toe. De wettelijke mogelijkheden 
zullen niet ten volle worden benut. Dit 
om de huren betaalbaar te houden.

• We voegen chatten en forums toe als 
communicatiemiddel voor huurders.

• Meer dan 80% van de huurders vindt 
dat de overlast is verminderd binnen 
een voor hem acceptabele periode 
nadat de melding is gedaan bij Casade.

• We ondersteunen en experimenteren 
met (vernieuwende) initiatieven voor 
woonconcepten die passen binnen 
onze volkshuisvestelijke opgave en 
bijdragen aan de betaalbaarheid van 
het wonen.

• Casade geeft gemiddeld 600 
energieadviezen per jaar aan 
haar huurders. We gaan hen ook 
meer informatie geven over de 
mogelijkheden om de woonlasten 
te reduceren, over gemeentelijke 
(tegemoetkomings-)regelingen en 
over brandveiligheid.

STUREN OP WAARDE
Welke waarde voegen wij als corporatie -in samenwerking met onze belanghouders- nu toe met onze 
beleidsvoornemens? We laten in de volgende schema’s zien welke klantwaarde, maatschappelijke waarde, 
vastgoedwaarde en financiële waarde we toevoegen. De basis wordt gevormd door de doelstellingen die we hebben 
benoemd in het ondernemingsplan.
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MAATSCHAPPELIJKE
WAARDE

• Daar waar lokale bewonersinitiatieven 
zijn zullen we deze op hen verzoek 
faciliteren met onze kennis en mens-
kracht.

• In de periode 2015 – 2019 heeft de 
Maatschappelijke Adviesraad een 
reguliere plek verworven in de be-
leidsvormingscyclus van Casade. De 
leden waarderen hun bijdragen aan de 
beleidsvorming met minimaal een 7,5. 

• Jaarlijks participeren minimaal 25 
mensen met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt in het vrijwilligerswerk, 
leerwerktraject of een betaalde baan. 

• Bij visitatie in begin 2017 scoort Casade 
minimaal een 7,6 op het onderdeel 
‘presteren volgens belanghouders’.

• In 2015 is de belangenbehartiging 
door de huurdersorganisaties veran-
kerd in een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst.

• Belanghouders worden structureel 
benaderd bij de visieontwikkeling van 
Casade. 

 
• Met de gemeenten Dongen, Loon 

op Zand en Waalwijk en huurders-
organisaties worden in 2015 nieuwe 
prestatieafspraken gemaakt.
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VASTGOEDWAARDE

• Via woningverbetering en nieuwbouw 
is de gemiddelde energie-index van 
de totale woningvoorraad verbeterd 
van 1,57 in 2014 naar 1,33 in 2019. In 
2020 voldoen we aan de afspraken die 
gemaakt zijn in het Nationaal Energie-
akkoord.

• We bouwen tussen 2015-2019 780 
nieuwe woningen. Hiervan zijn ruim 
400 woningen geschikt voor mensen 
met een zorg- of ondersteuningsvraag. 

• Tussen 2015-2019 hebben via woning-
verbeteringsprojecten in 650 woningen 
geïnvesteerd. 

• We staan onze daken ter beschikking 
voor het plaatsen van minimaal 2.000 
zonnepanelen. 

• We verkopen  ongeveer 70 woningen 
per jaar ten behoeve van o.a. de 
middeninkomens. Ongeveer 500 
woningen worden complexgewijs 
verkocht.

• De woningvoorraad zal meer keuze-
mogelijkheden bieden voor huurders 
omdat we meer variatie toevoegen.   
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FINANCIËLE
WAARDE

• We investeren in de komende perio-
de ongeveer 136 miljoen euro in de 
transformatie van de woningvoorraad. 
Daarvan is  106 miljoen bestemd voor 
nieuwbouw en 30 miljoen voor wo-
ningverbetering.

• Casade heeft samen met haar interne 
en externe belanghouders een goed 
functionerend systeem van risicoma-
nagement. Jaarlijks wordt besproken of 
de benoemde risico’s actueel en of de 
maatregelen passend zijn.

• 

• Gedurende deze ondernemingsplan-
periode baseren we onze 
vastgoedbeslissing op de principes 
van assetmanagement. We leggen 
verantwoording af aan onze 
belanghouders over de gemaakte 
keuzes. 

• Casade heeft vanaf 2015 een jaarlijks 
complianceprogramma waarin 
bewijstlast wordt aangeleverd voor 
integer handelen.

Financiële kengetallen

• ICR: > 1,7
• DSCR: > 1,0
• LTV (bedrijfswaarde): < 70%
• Solvabiliteit: > 20%
• Dekkingsratio (WOZ-waarde): < 50%
• Duration leningen o/g: > 7 jaar
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Bijlage 1   Financiële kengetallen

ICR
Hoe vaak kan uit de operationele kasstroom de 
verschuldigde rente betaald worden aan de verschaffers 
van vreemd vermogen? De WSW-norm is > 1,4. 
Casade hanteert een norm van > 1,7 op basis van het 
branchegemiddelde.

DSCR
Kan bij doorexploitatie tot einde levensduur met de 
operationele kasstroom de leningenportefeuille worden 
afgelost? De WSW-norm van > 1,0 hanteren we. 

LTV
De verhouding tussen de leningen en de bedrijfswaarde 
van het vastgoed, ofwel de mate waarin het vastgoed 
extern is gefinancierd. De WSW-norm is < 75%. Casade 
hanteert een norm van < 70%.

Solvabiliteit
De verhouding van het eigen vermogen in relatie tot 
het totale vermogen bij waardering van het vastgoed op 
bedrijfswaarde. De norm die we hanteren is > 20%.

Dekkingsratio
De verhouding tussen het schuldrestant van de leningen 
en de WOZ-waarde van het onderpand. We volgen de 
WSW-norm van < 50 %.

Duration leningen o/g
De gewogen gemiddelde looptijd van de betaling van 
rente en aflossingen van langlopende leningen o/g. 
De norm is > 7 jaar. 
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Bijlage 2   Definities

Actief woningzoekenden
Huurders en woningzoekenden die meer dan een keer per 
jaar reageren op het woningaanbod van Casade. 

Aftoppingsgrens
De term wordt gebruikt als woningcorporaties de huur 
niet verder willen laten stijgen dan een bepaalde grens. 
De groei van de huur wordt dan afgetopt op deze grens: 
dit wordt de zogenaamde streefhuur. Dat wil zeggen, 
corporaties vragen een lagere huur dan de maximale huur 
die de overheid toestaat. Dit wordt afhankelijk gemaakt 
van de kwaliteit en de ligging van de woning.

Assetmanagement
Het doorvertalen van de strategische doelstellingen 
van Casade naar complexdoelstellingen en 
investeringsdoelstellingen door middel van 
afdelingsoverstijgende keuzes en de gehele bedrijfsvoering 
hierop af te stemmen. 

Benchmarken
Een manier om de prestaties van Casade te vergelijken met 
andere soortgelijke corporaties.

Beschermd wonen
Wonen in een accommodatie van een instelling met 
daarbij behorende toezicht en begeleiding gericht op het 
bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. 

Click-call-face
Dit principe wordt toegepast binnen de dienstverlening 
van Casade. We stimuleren onze huurders om het 
antwoord op hun vragen zelf op de website of 
klantenportaal te zoeken (click). Lukt dit niet dan kunnen 
ze telefonisch contact zoeken (call). En als dat ook niet 
volstaat dan kan men het woonpunt bezoeken of we 
komen op afspraak langs (face). 

CPO
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm 
van sociale projectontwikkeling waarbij een groep 
toekomstige bewoners gezamenlijk de opdrachtgever zijn 
voor hun eigen (nieuw)bouwproject. Daartoe richten zij 
een vereniging of stichting op. 

Cradle-to-cradle
Dit houdt in dat producten na gebruik kunnen worden 
hergebruikt in een nieuw product of als grondstof kunnen 
dienen. 

DAEB
Diensten van Algemeen Economisch Belang. Concreet 
betekent dit Casade activiteiten uitvoert in het publiek 
belang voor zover de verhoudingen op de interne markt 

niet onevenredig worden verstoord. Bij het aanwijzen 
en financieren van DAEB-activiteiten dient  rekening 
gehouden te worden met staatssteunregels.

Geschikt wonen
Tot het geschikt wonen behoren zelfstandige woningen 
waarvan diverse kenmerken maken dat ze meer geschikt 
zijn voor ouderen en mensen met een beperking 
dan gebruikelijke woningen. Bijvoorbeeld omdat de 
woningen onderdeel zijn va een complex met extra 
diensten zoals een gemeenschappelijke ruimte of 
maaltijdvoorziening. Ook ingrijpend aangepaste woningen 
en nultredenwoningen vallen onder geschikt wonen. 

KWH
Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector richt 
zich op het verbeteren van de kwaliteit van de corporaties 
vanuit het oogpunt van de huurders. 

Lente
Een netwerkverband van Brabantse corporaties die op een 
aantal thema’s samenwerken en kennis delen. 

Liberalisatiegrens
Het gaat hier om woningen waarvan de huurprijsgrens 
boven de 710 euro ligt (prijspeil 2015). Dit betekent dat 
een groot gedeelte van de Huurprijzenwet niet meer van 
toepassing is. 

Platform31
Dit is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en 
regionale ontwikkeling. Platform31 is een fusieorganisatie 
van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV.

SROI
Social Return On Investment is een methodiek 
voor het meten van effecten en het rendement van 
maatschappelijke projecten. SROI maakt de doelen, 
stakeholders, investeringen en effecten van activiteiten 
inzichtelijk. 

Verzorgd wonen
Het ‘verzorgd wonen’ heeft betrekking op de situatie 
waarbij een huishouden in een (ouderen)woning gebruik 
kan maken van de verpleging en verzorging vanuit een 
nabijgelegen zorgsteunpunt (‘zorg op afroep’ ).

WSW
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zorgt 
ervoor dat deelnemende corporaties toegang krijgen 
tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke 
financieringskosten. Het WSW staat borg voor de rente- 
en aflossingsverplichtingen van de door hen geborgde 
leningen van corporaties. 



www.casade.nl    info@casade.nl
Bel gratis 0800 55 222 22

Waar en wanneer is  

Casade bereikbaar?

Website    www.casade.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereik-

baar voor alle informatie over het huren of 

kopen van een woning via Casade.

Mijn Casade    www.casade.nl

Hier beheert u zelf eenvoudig uw gegevens 

en kunt u uw contracten inzien.

Mail    info@casade.nl

Telefoon    0800 55 222 22 (gratis)

Woonpunten

  Dongen, Min. Goselinglaan 8

  Kaatsheuvel, Jan de Rooijstraat 43*

  Waalwijk, Balade 1

  Waspik, Raadhuisstraat 2

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag

08.30 uur tot 12.00 uur.  

*Donderdagavond

17.00 uur tot 19.00 uur.


