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Gedragscode integriteit Casade 

 

Zo zijn onze manieren 
 

 
 
 

1. VOORAF 

 
Casade is een maatschappelijke organisatie die staat voor goed wonen in prettige wijken, 
vooral voor mensen met een kleine beurs. Juist vanwege deze missie is het belangrijk om 
volstrekt duidelijk te zijn over onze integriteit. Onze klanten en onze omgeving moeten er op 
kunnen rekenen dat wij ons aan wetten en regels houden, maar ook dat wij ons integer en 
fatsoenlijk gedragen. 
Daar gaan wij vanuit, maar we willen het ook beschrijven en vastleggen. In deze integriteit-
code staat wat Casade onder integriteit verstaat en hoe zij daar mee om zal gaan. 
 
Bij het opstellen van deze code zijn de vier kernwaarden van Casade belangrijk: 
 *   maatschappelijke betrokkenheid….  we staan voor méér dan wonen 
 *   vertrouwen …………………………   in eigen kunnen, in de organisatie en in de 
          kracht van samenwerking  
 *  verbinden ……………………………  met bewoners en professionals 
            *  daadkracht………………………….   initiatief tonen, nieuwe wegen in slaan en 
          resultaten boeken. 
 
Integriteit is een serieuze zaak die je niet vrijblijvend kunt oppakken. Daarom staan in deze 
code ‘harde afspraken’ die in alle gevallen voor iedereen gelden en die strak gehandhaafd 
zullen worden. Zo zal iedereen begrijpen dat bijvoorbeeld fraude, diefstal, corruptie en zelf-
verrijking absoluut niet getolereerd zullen worden. Dat is een regel, geen richtlijn. 
 
Maar in de praktijk van alle dag is niet alles in regels en afspraken vast te leggen en Casade 
wil een organisatie zijn die vertrouwen heeft in het beoordelingsvermogen en het verant-
woordelijkheidsgevoel van haar medewerkers.  
Daarom staan in deze code ook richtlijnen. Iedere medewerker heeft een eigen verantwoor-
delijkheid om binnen deze richtlijnen zelf te bepalen wat wel en wat niet integer gedrag is 
binnen de normen van Casade. En als je twijfelt: bespreek het met een collega of leg de si-
tuatie voor aan je manager. 
 
Alle huidige en nieuwe medewerkers en commissarissen worden geacht deze code te ken-
nen en er naar te handelen. 
 
De code wordt actief verspreid, is openbaar en staat op de website van Casade. 
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2. OP WIE IS DE CODE VAN TOEPASSING ? 

 
Deze code is van toepassing op alle medewerkers van hoog tot laag die bij Casade of een 
van haar dochtermaatschappijen werken. Het gaat daarbij om medewerkers met een dienst-
verband voor bepaalde en onbepaalde tijd en om uitzendkrachten en externen. Alles wat in 
deze code staat over ‘medewerkers’, geldt ook voor de commissarissen.  
 
 

3. DOELSTELLING 

 
De doelstelling van deze integriteitcode is te beschrijven wat de cultuur is van Casade, wat  
de interne regels en richtlijnen zijn en wat doen we om deze cultuur te stimuleren en om de 
regels te handhaven. De code is erop gericht dat Casade-medewerkers hun werk uitvoeren 
op een integere, transparante en respectvolle manier en daarbij rekening houden met de be-
langen en gevoelens van klanten, collega’s en externe relaties. 
 
 

4. ALGEMEEN 

 
4.1 Medewerkers van Casade handelen integer en voorkomen alle schijn van niet-integer 
handelen. 
 
4.2 Medewerkers houden zich aan de regels van deze code en hebben daarin een eigen 
verantwoordelijkheid. Als de regels geen duidelijkheid geven over hoe te handelen dan ma-
ken zij zelf een afweging in de geest van deze code. Bij de geringste twijfel stemmen zij af 
met een collega of nemen contact op met hun manager.  
 
4.3 Medewerkers hebben een verantwoordelijkheid voor de organisatie. Dat betekent dat zij 
open staan voor commentaar en voor vragen van collega’s op het gebied van integriteit. Als 
je twijfelt of voor een moeilijk dilemma staat, dan bespreek je dat met een collega of met de 
manager. 
 
4.4 Bestuur, managers en commissarissen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om-
dat zij een voorbeeldrol vervullen. Zij dragen dat in woord en daad uit. 
 
4.5 Zowel intern als extern geldt: afspraak is afspraak. Als je een afspraak niet kunt nako-
men, dan leg je uit hoe dat komt en je maakt een nieuwe afspraak. 
 
 

5. DE OMGANG MET KLANTEN 

 
5.1 Medewerkers van Casade stellen zich altijd correct en dienstverlenend op in de richting 
van onze klanten. Klanten worden met respect behandeld, ongeacht hun afkomst, religie, et-
niciteit, politieke overtuiging of gedragingen.  
 
5.2  Als een klant een vraag heeft of een voorstel doet, dan wegen we het belang van de 
klant zorgvuldig en nemen een duidelijk besluit. Als een klant wil weten waarom iets niet kan 
of waarom iets gebeurt zoals het gebeurt, dan leggen we dat uit, als het nodig is met veel 
geduld.  
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5.3 Medewerkers van Casade gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met klantinformatie. De 
privacy van klanten wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de 
beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt. 
 
5.4 Bij het zoeken naar woonruimte gelden voor medewerkers van Casade, familie, vrienden 
en bekenden dezelfde regels als voor andere woningzoekenden. Individuele klanten worden 
niet bevoordeeld of benadeeld. Medewerkers hebben geen speciale rechten bij het (tijdelijk) 
huren of kopen van woningen of kavels van Casade, van een zakelijke partner van Casade 
of van een andere corporatie in het werkgebied. 
 
5.5  Om negatieve beeldvorming te voorkomen, nemen we – naast koffie met koek- geen at-
tenties aan van klanten. 
 
 

6. DE OMGANG MET COLLEGA’S 

 
6.1 Casade wil een prettig en veilig werkklimaat bieden voor haar medewerkers. Daarbij 
hoort dat de medewerkers elkaar collegiaal en met respect behandelen. Discriminatie, 
agressie, pesten en (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd.  
 
6.2 We beschouwen een collega als een interne klant. Wat hierboven staat over de omgang 
met klanten, is dan ook onverminderd van toepassing op collega’s. 
 
6.3 We letten er scherp op of we collega’s kunnen helpen met informatie en verstrekken dat 
ongevraagd en actief.  
 
 

7. SCHEIDING WERK/ PRIVE 

 
7.1 Het is binnen redelijke grenzen toegestaan om in werktijd kort privémail te checken of 
een dringende privéaangelegenheid snel af te handelen via internet, telefoon of sociale me-
dia. Voorwaarden zijn dat het niet ten koste mag gaan van het werk, dat het past binnen de 
‘Regelingen ‘telefonie verklaring zakelijk gebruik’ en ‘Beleid sociale media’ (bijlagen) en dat 
het geen ‘verboden gebruik’ oplevert (bijvoorbeeld het bezoeken van pornosites of het ver-
spreiden van racistische of kwetsende boodschappen).  
 
7.2 We voorkomen dat we privévoordeel halen uit de contacten met een zakelijke relatie. 
Als we toch contact hebben met Casade-leveranciers voor privédoeleinden, dan melden we 
dat en doen dat alleen tegen marktconforme prijzen en normale voorwaarden.  
 
7.3 We oefenen geen bedrijfsmatige activiteiten uit voor eigen rekening of voor rekening van 
derden met behulp van eigendommen van Casade. Het is uitgesloten dat we ons laten belo-
nen door klanten voor extra werkzaamheden binnen of buiten werktijd. 
 
7.4 Medewerkers mogen in redelijkheid en met mate voor privédoeleinden gebruik maken 
van eigendommen van Casade, zoals bijvoorbeeld aanhangwagen, beamer, Casade-tent en 
kopieer- en printapparatuur.  Bij twijfel eerst overleggen met de manager; zaken die geleend 
worden: inschrijven in de outlookagenda.  
Alle gebruik in privétijd is voor eigen risico en kantoorartikelen zijn alleen voor gebruik op 
kantoor. 
Het gebruik van bedrijfsmiddelen/gereedschappen van Casade en het gebruik van de mobie-
le telefoon van  de zaak, is uitgewerkt in aparte regelingen. 
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7.5 Materiaal dat afkomt van onderhoud, renovatie of sloop, is en blijft eigendom van 
Casade. In overleg met de manager kan worden besloten dergelijk materiaal binnen of bui-
ten de organisatie een bestemming te geven. 
  
7.6 Medewerkers van Casade zijn zorgvuldig in het vervullen van nevenfuncties. Als een ne-
venfunctie (ook onbezoldigd) mogelijk in strijd is of kan komen met  de belangen van 
Casade, dan wordt – conform CAO - eerst overlegd met de manager alvorens de functie 
wordt geaccepteerd. Dat geldt in ieder geval voor nevenfuncties in het openbaar bestuur. 
  
7.7 Casade heeft een stimuleringsfonds met bijbehorende regeling. Organisaties waarbinnen 
een medewerker van Casade  een belangrijke rol speelt, zijn in principe uitgesloten. In over-
leg zijn uitzonderingen mogelijk.  
 
7.8 Als een medewerker een verhouding krijgt met een collega of met een zakenrelatie, dan 
worden de mogelijke consequenties daarvan voor de werkverhoudingen, besproken met de 
manager.  
 
 

8. ZAKELIJKE RELATIES   

 
8.1  Bij het verlenen van opdrachten door Casade staat er veel op het spel voor de potentiële 
leverancier. De opdrachtverlening aan derden gebeurt dan ook zorgvuldig en transparant, 
zoals geformaliseerd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Doel is voor Casade de beste 
kosten/kwaliteitverhouding te realiseren.  
Als er sprake is van mogelijke opdrachtverstrekking aan bedrijven waarin familieleden of be-
kenden van medewerkers van Casade werkzaam zijn in invloedrijke posities, dan vooraf 
melden.  
 
8.2  Medewerkers kunnen incidenteel een klein geschenk aannemen, zoals een bos bloe-
men of een fles wijn wanneer dit een uitdrukking van waardering is. 
Het hangt er ook vanaf wanneer je iets krijgt. Een cadeau aannemen terwijl je midden in een 
zakelijke samenwerkingsproces zit, is niet gepast. Een attentie bij een jubileum of ter afslui-
ting van een project moet kunnen. 
Als de geschatte waarde van een geschenk hoger is dan een paar tientjes, dan wordt dat 
geweigerd of geretourneerd omdat de indruk zou kunnen ontstaan dat de gever iets terug 
verwacht. De gever wordt in dat geval vriendelijk gewezen op de gedragsregels van Casade 
en de situatie wordt gemeld bij het interne register. 
 
8.3 Alle kerstgeschenken – ook die op het thuisadres zijn bezorgd - worden centraal verza-
meld en verloot onder het personeel. 
 
8.4  Uitnodigingen voor etentjes, seminars, excursies en evenementen worden gemeld bij 
het interne register en voorgelegd aan de manager. Dit geldt niet voor uitnodigingen voor re-
guliere activiteiten als studiedagen, recepties of voor een incidentele werkbespreking tijdens 
een eenvoudige lunch of avondeten. 
Relevante uitnodigingen aan managers en aan de bestuurder worden geregistreerd en gea-
gendeerd in het managementteam. Vervolgens kan besloten worden of bespreking en af-
stemming nodig is. Daarbij is van belang of de uitnodiging direct of indirect nuttig is voor 
Casade en of  de uitnodiging  binnen redelijke grenzen blijft.  
We willen voorkomen dat een uitnodiging kan worden opgevat als een wederprestatie voor 
een gunst of een dienst. Dit betekent dat, als er ook maar de geringste twijfel bestaat over de 
gepastheid, het aanbod vriendelijk wordt afgewezen.  
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9. SLOT 

 
9.1 Deze integriteitcode geeft gedragregels, maar laat ook veel over aan de inschatting van 
de medewerker. Een stelsel van regels geeft niet alleen richting aan, maar vereist dat je dui-
delijk maakt wat de gevolgen zijn van het overschrijden van deze regels. 
Het is niet zo dat iedere verkeerde inschatting, misinterpretatie of kleine misstap direct grote 
gevolgen voor de medewerker hoeft te hebben. Wellicht is het beter een goed gesprek te 
voeren of een waarschuwing te geven. We zijn een lerende organisatie en leren dus ook van 
‘grensoverschrijdingen’ op het terrein van integriteit. Iedere twee jaar bekijken we of de code 
aangescherpt of aangepast moet worden. 
Wanneer een medewerker echter duidelijk handelt in strijd met deze integriteitcode, dan be-
schouwen we dat als een ernstige aangelegenheid. Als de inbreuk op de code ernstig en 
moedwillig is of leidt tot eigen voordeel, dan zal Casade, afhankelijk van de aard en de ernst 
van de overtreding, stappen ondernemen. Daarbij kan het gaan om een waarschuwing, een 
aantekening in het personeelsdossier of  het starten van een ‘disfunctioneringsprocedure’, 
schorsing of ontslag. 
 
9.2 Casade heeft een klokkenluidersregeling en een regeling vertrouwenspersonen. Voor 
verder informatie hierover: zie de website. 
 
9.3 Als je de indruk hebt dat een collega zich niet-integer gedraagt, dan spreek je bij voor-
keur zelf die collega daar op aan. Als dat lastig is of het gaat om een grove overtreding dan 
dien je deze overtreding te melden. Dat gaat als volgt: 

• aan de manager indien de inbreuk is gepleegd door een medewerker 

• aan de bestuurder indien de inbreuk is gepleegd door een manager 

• aan de raad van commissarissen (via de voorzitter van de raad van commissarissen) 
indien de inbreuk is gepleegd door  de bestuurder 

• aan de voorzitter van de raad van commissarissen indien de inbreuk is gepleegd door 
een lid van de raad van commissarissen 

• aan de raad van commissarissen (via de waarnemend voorzitter van de raad van 
commissarissen) indien de inbreuk is gepleegd door de voorzitter van de raad van 
commissarissen. 

 
Als deze lijn lastig is of op bezwaren stuit, kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon. 

 

 

Aldus vastgesteld door de bestuurder, gehoord de ondernemingsraad, op 23 september 

2014 

 

 

 


