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Vooraf
Casade heeft al meer dan honderd jaar een belangrijke maatschappelijk positie in 
de regio Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. We bieden voornamelijk betaalbare 
woningen, aan mensen met een bescheiden inkomen. En dat is en blijft de 
komende jaren onze belangrijkste taak.

We hebben de koers uitgezet voor de komende vijf jaar. De omstandigheden zijn 
heel anders dan bij het opstellen van het vorige ondernemingsplan in 2015. Toen 
kroop Nederland voorzichtig uit een diepe economische crisis. Op dit moment 
staat de economie er goed voor, maar plukt niet iedereen daar de vruchten van. 
Er zijn kansen voor de opgave die wij als Casade hebben, maar ook risico’s. Om 
deze te bepalen voerden we een groot aantal dialogen. We maakten trendanalyses, 
organiseerden dialoogtafels met onze medewerkers en lieten ons inspireren en 
adviseren door vertegenwoordigers van onze huurders, raad van commissarissen, 
Maatschappelijke adviesraad, gemeenten en zorgpartners. 

Gaan we een nieuwe koers varen? Nee, maar we leggen wel belangrijke accenten 
op onderwerpen als duurzaamheid, prettig wonen in de buurt en een behoedzame 
groei van het aantal woningen. Casade streeft naar een duurzame verbinding 
met de huurders en andere belanghebbenden. Samen werken we aan een vitale 
samenleving. Nu en in de toekomst. Voor de huidige huurders en voor toekomstige 
huurders.              

‘Duurzaam dichtbij.’ Dat is wat onze huurders en belanghebbenden van ons mogen 
verwachten. 
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Terugblik
‘Zo wil ik wonen 2015-2019’

Vijf jaar werken aan ‘Zo wil ik Wonen’ hebben 
we bijna achter de rug. Dit ondernemingsplan 
was opgesteld vanuit de behoeften van onze 
huurders. En zo hoort het ook. De huurders 
schreven ons een brief met welke opgaven 
zij zagen nadat de kruitdampen van de diepe 
economische crisis gestaag begonnen op te 
trekken. De sleutelwoorden waren ‘betaal-
baarheid’, ‘duurzaam ondernemen’ en ‘verbin-
den’.

Zijn we als Casade erin geslaagd om een 
krachtig antwoord te vinden op deze 
vraagstukken? Het antwoord is grotendeels 
positief. Via een gematigd huurbeleid zijn de 
huren in het algemeen betaalbaar en voldoen 
we in ruime mate aan het toewijzingsbeleid 
van de overheid. We behalen ruimschoots 
de doelen op betaalbaarheid uit het 
ondernemingsplan en de prestatieafspraken 
met de gemeenten. Onze dienstverlening 
aan de huurder wordt gewaardeerd, 
wat we terugzien in het behalen van de 
normen van het kwaliteitscentrum voor 
woningcorporaties KWH. Er is onder 
medewerkers een positieve motivatie om 
onze huurders centraal te stellen in ons 
handelen. We doen het goed als het om de 
duurzaamheidsdoelstellingen gaat. Inmiddels 
liggen er meer dan 5.000 zonnepanelen op 
de daken van onze huizen en heeft onze 
woningvoorraad een gemiddelde energie-
index van 1,40, vergelijkbaar met een 
energielabel B. 

Ten opzichte van de meeste corporaties is 
dit een prima prestatie. Financieel zijn we 
gezond, mede dankzij de lage rentestand 
en een verstandige samenstelling van de 
leningenportefeuille.

Maar achter de feitelijkheid van deze 
cijfers gaat ook een andere wereld schuil. 
Naar schatting van het Sociaal Cultureel 
Planbureau heeft namelijk zo’n 20% van 
onze samenleving moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Deze mensen zitten in een 
overlevingsstand, zonder dat hun sociaal 
netwerk of professionals dit weten. We zijn 
ons ervan bewust dat een gedeelte van onze 
huurders tot deze groep behoort. Hoewel 
onze dienstverlening in het algemeen wordt 
gewaardeerd, horen we te vaak dat er in 
de communicatie met huurders zaken niet 
goed zijn gegaan. Het belang van persoonlijk 
contact en in verbinding staan blijven we 
uitdragen. Dat is ook wat de huurder van ons 
verlangt. 

Onze financiële positie is in meerjaren-
perspectief sterk en stelt ons in staat om 
aan onze ambities voor de komende jaren 
invulling te geven. Daar staat tegenover 
dat we wel keuzes moeten maken. De 
financiële bomen groeien niet tot in de 
hemel. En de roep is aanlokkelijk om als 
corporatie een stevige bijdrage te leveren 
aan maatschappelijke vraagstukken over 
bijvoorbeeld de positie van middeninkomens, 
arbeidsmigranten, leefbaarheid en wonen en 
zorg.

We liggen op koers als het gaat om de 
gemiddelde energieprestaties van onze 
woningen, maar toch… We willen de 
komende jaren in een stroomversnelling 
komen, het tempo verder omhoog 
schroeven. Gezien de innovaties, 
technologische mogelijkheden en de vele 
partijen vraagt dat de nodige creativiteit en 
beweeglijkheid van onze organisatie. 



4

Context 2020-2024

We blijven op de koers die we de afgelopen 
jaren hebben gevaren. Casade is en blijft 
een corporatie die werkt aan prettig wonen 
voor mensen in Midden-Brabant. De centrale 
thema’s hierin zijn de betaalbaarheid van 
het wonen via een gematigd huurbeleid, 
een duurzame woningvoorraad en 
de beschikbaarheid van voldoende 
gevarieerde woningen. We bewegen mee 
op de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Daar proberen we in de nieuwe 
ondernemingsplanperiode zo adequaat 
mogelijk op in te spelen.

Waar hebben we onder meer rekening mee te 
houden?

• Het aantal nieuwe woningen blijft achter 
bij de bevolkingsgroei en de ontwikkeling 
van de huishoudens. Het verschil tussen 
de vraag naar een betaalbare woning en 
het aanbod daarvan is toegenomen.

• De bevolking in onze regio groeit de 
komende jaren, wordt gemiddeld 
steeds ouder en het aantal 
eenpersoonshuishoudens neemt toe.

• De arbeidsmarkt in onze sector is krap 
en er dreigt een tekort aan bouwvakkers, 
installateurs en data-analisten/ICT-
medewerkers. De bouwkosten stijgen 
snel.

• Het aantal mensen dat met een redelijk 
intensieve zorgvraag langer zelfstandig 
blijft wonen, stijgt.

• De druk op de leefbaarheid in de wijken 
wordt groter door veranderingen in het 
zorgstelsel: meer mensen die begeleiding 
nodig hebben, overlast veroorzaken en/of 
schulden hebben.

• Het aantal mensen dat het tempo van 
de samenleving niet of nauwelijks 
kan bijbenen (het Sociaal Cultureel 
Planbureau spreekt van de ‘cannots’) 
groeit.

• De komst van nieuwe dienstenplatforms 
zoals Uber, Airbnb en Flixbus: alle grote 
aanbieders zonder daadwerkelijk bezit. 
Wat betekent dit voor een traditionele 
organisatie als een woningcorporatie? 
Wat kunnen we van hen leren?

• Technologische ontwikkelingen gaan 
snel en innovaties komen sneller dan 
ooit binnen handbereik van grote 
groepen mensen. Ze zouden een game 
changer kunnen zijn voor onze sector, 
bijvoorbeeld het printen van een woning. 
Is dit een kans voor de huurder om zelf 
eigenaar te worden van een betaalbare 
woning? 

2
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Missie en doelgroep

Missie
Fijn en betaalbaar wonen voor mensen met 
een bescheiden inkomen in de gemeenten 
Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Dat is 
waar wij voor zorgen. We sluiten onze 11.500 
huizen aan op de woonbehoeftes van onze 
huurders én op een duurzame toekomst. Ook 
werken we in onze buurten aan een prettige 
leefomgeving. Alles zodat onze huurders 
zeggen: zo wil ik wonen!

Doelgroep
We hebben aandacht voor onze huurders. 
Mensen die woonbegeleiding nodig hebben, 
helpen we zo goed mogelijk. Zelf, of met 
onze samenwerkingspartners. Maar ook 
degenen met een te hoog inkomen voor een 
sociale huurwoning en een te laag inkomen 
voor een koopwoning, vergeten we niet. We 
gebruiken de wettelijke mogelijkheden om 
ook hén een fijne en betaalbare woning te 
bieden.

Duurzaam dichtbij
Onze huurder staat centraal bij alles wat we 
doen. En we kiezen altijd voor een duurzame 
aanpak: voor de mens, in materiaal en voor 
het milieu.

Onze dienstverlening is betrouwbaar, 
professioneel en persoonlijk. We komen 
afspraken na en communiceren duidelijk en 
vriendelijk. We verplaatsen ons in de ander 
en zien een klacht als een kans om onze 
dienstverlening te verbeteren. We staan 
in contact met onze omgeving en spelen 
actief in op maatschappelijke en politieke 
veranderingen.

Casade is duurzaam dichtbij.3



Strategische ambities
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Betaalbaar wonen is ook maatwerk
omdat het voor de huurders om meer gaat dan de maandelijkse huura

Het gaat goed met de ‘BV Nederland’. De 
economie groeit nog steeds, vrijwel alle 
seinen staan op groen, de rente is laag, 
het consumentenvertrouwen is over het 
algemeen hoog en bedrijven investeren. 
De werkloosheid is historisch laag en de 
arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Goed 
nieuws dus voor heel veel Nederlanders. 
En toch, onderzoek naar de inkomens van 
huishoudens in de afgelopen decennia laat 
zien dat het besteedbaar inkomen van een 
gemiddeld huishouden maar mondjesmaat 
groeit. Eén op de twaalf Nederlanders heeft 
een laag inkomen en één op de vijf huurders 
heeft een betaalrisico. Dat wil zeggen het 
risico dat een huishouden op een gegeven 
moment de huur niet meer kan betalen.
 
Dit vraagstuk leeft ook enorm onder onze 
huurders. Dit blijkt uit een recente enquête 
van de huurdersorganisatie SHC onder ruim 
450 huurders en de gesprekken die wij met 
hen hebben. Het onderstreept de noodzaak 

om de betaalbaarheid van het wonen een 
belangrijke plaats te geven in dit nieuwe 
ondernemingsplan. We maken graag 
afspraken met de SHC en de gemeenten 
over de aantallen woningen onder de 
betaalbaarheidsgrenzen. De huurprijzen van 
9.000 woningen blijven onder de tweede 
aftoppingsgrens van € 663,-. Ook zorgen we 
ervoor dat de woonlasten van woningen in 
het goedkopere segment (< € 432,- en
€ 536,-) bereikbaar blijven voor mensen met 
een laag inkomen.

We weten ook dat achter deze cijfers voor 
sommigen een andere werkelijkheid bestaat. 
Zij hebben moeite om financieel rond te 
komen, leven op of onder de armoedegrens 
en schamen zich om voor hun problemen 
uit te komen. We bieden steun om het leven 
van deze huurders net wat gemakkelijker 
te maken. Dat kunnen we niet alleen. We 
doen dit samen met de huurder, het sociaal 
netwerk en de wijkteams. Er zijn veel 
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verschillende mogelijkheden die we kunnen 
inzetten.

Naast het passend toewijzen, vroege 
signalering van betaalproblemen en het 
verminderen van het energieverbruik, 
zetten we vooral individueel maatwerk in: 
we verwijzen naar een budgetcoach die 
inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven, 
verbinden naar de juiste instantie, voorkomen 
dat mensen een huurachterstand krijgen en 
bieden een luisterend oor.

Wat is onze doelstelling voor 2020-2024?

• 9.000 woningen hebben een huurprijs 
onder de tweede aftoppingsgrens.

 

Uit schaamte melden mensen zich niet zo snel
We weten het al jaren: de manier om betalings-
problemen te verminderen is vroeg signaleren. 
Een schuld bij een woningcorporatie betekent 
meestal dat de huurder ook schulden heeft bij 
de zorgverzekeraar, de energieleverancier en de 
belastingdienst. Maar hoe kom je er op tijd achter 
wie in de problemen dreigt te raken? Hoe kan een 
huurder ervoor zorgen dat het ene financiële gat 
niet met het andere wordt gevuld? Dat ze boete op 
boete krijgen?
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zetten meerjarenprogramma’s uit en gaan 
met vaste aannemers werken. We werken 
stap voor stap aan een woningvoorraad die 
duurzaam en toegesneden is op de vragen en 
verwachtingen van de toekomst. Dit doen we 
via woningverbetering, waar nodig verkoop 
en/of sloop en nieuwbouw van woningen. 
We maken prestatieafspraken met de 
gemeenten met de woonvisie als basis.

Uit een recent woningmarktonderzoek 
zien we dat de vraag toeneemt naar kleiner 
wonen en woningen meer geschikt voor 
zorg. We streven naar een gevarieerde 
samenstelling van ons woningbezit en maken 
onderscheid in woninggrootte, woningtype 
en huurprijs. We gaan ons dan ook meer 
richten op het toevoegen van gelijkvloerse 
woningen die geschikt zijn voor huurders 
met een zorgvraag, kleinere woningen voor 
eenpersoonshuishoudens, woningen voor 
jongeren en het verder verduurzamen van de 
voorraad.

Het is druk op de woningmarkt. In de 
afgelopen jaren is het aantal nieuwe 
woningen sterk achtergebleven bij de 
bevolkingsgroei en de huishoudens-
ontwikkeling. Het verschil tussen vraag 
en aanbod van een betaalbare woning is 
toegenomen. En het bouwtempo gaat na een 
korte opleving omlaag in plaats van omhoog! 
Hoe kan dit?

Sinds begin 2018 stabiliseert de afgifte 
van vergunningen voor nieuwbouw. De 
belangrijkste redenen zijn een tekort aan 
nieuwe bouwlocaties en -materialen, gebrek 
aan personeel, complexere ontwikkelplannen 
en de recente uitspraak van de Raad van State 
over de stikstofproblematiek. Onze huurders 
en het grote aantal woningzoekenden in 
onze regio hebben hier last van, want het 
vinden van een passende woning duurt lang. 
Door een andere manier van organiseren 
en samen te werken met de aannemers 
geloven we dat we kunnen versnellen. We 
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Casade heeft op dit moment nog veel 
eengezinswoningen. Dat aantal zal de 
komende jaren afnemen. 
 
Als we naar de demografische ontwikkelingen 
kijken, dan wonen er tot 2030 meer mensen 
in ons werkgebied. Daarna zien we een 
lichte daling. En dat stelt ons voor een mooie 
uitdaging om meer flexibiliteit en vernieuwing 
in de woningvoorraad te krijgen. Er is ruimte 
om de woningvoorraad behoedzaam te 
laten groeien met zo’n 200 woningen, in 
de komende tien jaar. Daar waar we kansen 
kunnen benutten om de voorraad verder toe 
te laten nemen, zullen we deze grijpen.

Sinds 2018 bieden we onze woningen aan via 
het regionale systeem van Woning in Zicht. 
We gaan de mogelijkheden van dit systeem 
voor woningzoekenden in Midden-Brabant 
verder benutten. Samen met de deelnemende 
corporaties ontwikkelen we verder en 
spelen we bijvoorbeeld in op vragen van 
spoedzoekers, starters, mensen met een 
zorgvraag en op tijdelijke huisvesting. Met de 
SHC en de drie gemeenten in ons werkgebied 
maken we afspraken over de manier waarop 
we diverse doelgroepen huisvesten.

Wat zijn onze doelstellingen voor 2020-
2024?

• We realiseren een verandering van onze 
woningvoorraad van gemiddeld 5% per 
jaar. Dat betekent dat we met gemiddeld 
550 woningen per jaar iets doen: 
verbetering (inclusief Dakenstroom), 
nieuwbouw, aankoop, verkoop en sloop;

• We breiden onze woningvoorraad uit met 
minimaal 200 woningen tot 2030;

• We slagen er in om invulling te geven 
aan de jaarlijkse afspraken met de SHC 
en gemeenten over de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen.

Verhuren is geen lopendebandwerk
“Er zoeken op dit moment veel meer mensen 
een huis, dan we kunnen aanbieden. Daarom 
zoeken we naar manieren om meer mensen aan 
een geschikte woning te helpen. Zo is loting een 
mooie manier om woningzoekenden die nog niet 
lang ingeschreven zijn, toch een kans op een huis 
te bieden. Dat gaan we dus meer inzetten, naast 
het toewijzen op basis van inschrijftijd. Als het 
even kan, denk ik mee met een woningzoekende. 
Door de krapte op de woningmarkt wordt soms 
gereageerd op een woning die niet zo goed bij 
de gezinssituatie past. Dus als een alleenstaande 
moeder met twee kinderen reageert op een 
appartement met maar twee slaapkamers, kijk ik 
mee naar andere mogelijkheden. Als dat lukt en zij 
een ruimer huis vindt voor haar gezin, deel ik mee 
in de vreugde. Dat is het mooie aan mijn functie. 
Voor mij is verhuren geen lopendebandwerk!”
-Nienke de Haan, woonadviseur

Onze woningvoorraad verandert…
zodat onze huurders meer keuzes hebben in het wonen
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We zijn thuis in de wijk. En het belang om 
dat in de komende jaren te blijven doen 
wordt alleen maar groter. Vooropgesteld: 
met het gros van onze huurders gaat het 
goed. Ze wonen prettig en staan actief 
in het leven. Maar ook zij zien hun buurt 
geleidelijk veranderen. Er wordt vaker 
verhuisd. De mensen in de straat worden 
ouder en hun alleenstaande buurvrouw, 
met wie ze altijd een goed contact hadden, 
begint vergeetachtig te worden. Een paar 
deuren verder zijn mensen komen wonen die 
sinds een aantal jaren in Nederland werken 
en besloten hebben om hier hun toekomst 
verder op te bouwen. Ze zijn de Nederlandse 
taal nauwelijks machtig. Een gezin uit Syrië 
is in de buurt komen wonen. De buurt 
verandert van karakter. En dat is van alle 
tijden.
 
Samen zorgen we dat de buurt schoon en 
veilig is. Naast een fijn huis vormt dit de basis 
van woongenot. De huurder heeft hierin een 

grote rol, Casade kan faciliteren. En dat doen 
we ook. Zoals een container beschikbaar 
stellen om samen met buurtgenoten het 
tuin- en zwerfafval op te ruimen. Een 
lekker kopje koffie hoort erbij. Soms zijn 
de vraagstukken complexer. Het aantal en 
de complexiteit van overlastmeldingen en 
-dossiers is bijvoorbeeld de afgelopen jaren 
toegenomen en we verwachten dat dit in de 
nieuwe ondernemingsplanperiode verder zal 
stijgen. Illegale activiteiten, zoals het kweken 
en verhandelen van verdovende middelen, 
staan we niet toe in onze woningen. De 
zorg in onze wijken krijgt steeds meer vorm 
en inhoud, bijvoorbeeld in de geestelijke 
gezondheidszorg en beschermd wonen. 
Om hier adequaat op in te spelen vraagt 
dit nadrukkelijk om onze aanwezigheid 
in de wijk, om gezien te worden, om als 
aanspreekpunt te kunnen fungeren, om een 
klankbord te zijn. Samen met de inwoners, 
gemeenten en maatschappelijke organisaties 
blijven we werken aan prettig wonen. 
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Wat zijn onze doelstellingen voor 2020-
2024?

• De gemeenten Dongen, Loon op Zand 
en Waalwijk en belanghebbenden 
zijn positief over de maatschappelijke 
prestaties van Casade. Dat blijkt onder 
andere uit de jaarlijkse prestatieafspraken, 
dialogen en visitatie in 2021;

• Onze medewerkers in de wijk zijn 
zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar 
voor onze huurders om samen de wijken 
en buurten leefbaar te houden en overlast 
terug te dringen. 

Ik heb de buurt meer dan ooit nodig
“Zevenentachtig is hij nu. Ik zag het een paar jaar 
geleden eigenlijk al een beetje aankomen. Onze 
Jan vergat steeds meer dingen. De huisarts liet 
hem een klok tekenen. Een kind kan dat wel, maar 
het lukte mijn man niet meer. Alzheimer luidde 
de diagnose. Ik heb even getwijfeld of ik het de 
buren zou vertellen en of ik de biljartclub van Jan 
moest inseinen. Je krijgt toch zo’n stempel dan 
he? Maar na overleg met onze kinderen heb ik het 
toch gedaan. Er is veel begrip voor de situatie en 
ze geven Jan een briefje mee als zijn koffiemuntjes 
op zijn zodat hij weer nieuwe kan kopen. Ik heb de 
buurt meer dan ooit nodig. Samen komen we er 
wel!"

Samenwerken aan leefbaarheid
om bij te dragen aan het woonplezier van onze huurders
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De urgentie om tot duurzame vormen van 
energieverbruik over te gaan omarmen wij. 
Wij dragen graag bij aan een duurzamere 
wereld. Wonen is één van de grootste 
bronnen van verborgen CO2-uitstoot, dus er 
is op dit gebied veel winst te behalen. Veel 
van onze woningen worden de komende 
jaren beter geïsoleerd en waar mogelijk ook 
gasloos. We streven naar een gemiddeld 
CO2-neutrale voorraad in 2050. We hebben 
dus dertig jaar de tijd om deze doelstelling 
te realiseren. Dat lijkt lang, maar dat is het 
niet. Ons werkterrein is ingewikkeld door 
de vele partijen en doordat praktische 
toepassingen en vernieuwing samengaan. 
Het betekent ook dat we onze kennis niet 
altijd in de organisatie hebben. Deze halen 
we op bij partijen die we al kennen of bij 
nieuwe partners. De ontwikkelingen gaan 
namelijk snel, zeker op technologisch en 
installatietechnisch gebied.

We maken afgewogen keuzes:

• We maken dat onze woningen minder 
energie nodig hebben. En de energie 
die een woning gebruikt, wekken we zo 
duurzaam mogelijk op. We vervangen 
veel daken door een duurzaam dak. 
Hiermee zorgen we voor een hoge 
isolatiewaarde. We leggen zonnepanelen 
op die daken of maken een groen dak. Zo 
maken we onze woningen klaar voor een 
duurzame toekomst;

• Onze nieuwbouwwoningen zijn Nul-
Op-de-Meter (NOM) of Bijna-Energie-
Neutraal-Gebouwd (BENG).
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Een duurzame woning betekent meer dan 
een laag energieverbruik. Meer comfort en 
een gezonder binnenklimaat betekenen 
ook veel voor de huurder. Daarnaast zorgen 
we ervoor dat onze duurzame woningen 
betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Onze 
ambitie is ook om via onze woningen de 
biodiversiteit te versterken - denk aan groene 
daken en het ontstenen van de buitenruimte 
- en aan circulariteit te werken in het 
bouwproces door zo min mogelijk afval te 
hebben.

We verminderen onze eigen ecologische 
voetafdruk
Onder onze medewerkers leven veel ideeën 
om ons eigen handelen groener te maken. Zo 
kunnen we ons kantoorafval beter scheiden, 
gebruiken we nog teveel plastic en liggen er 
kansen om onze eigen bouwmaterialen te 
hergebruiken. Allemaal ideeën die vandaag 
opgepakt kunnen worden. En dat is ook wat 

we van onze medewerkers vragen. Neem 
initiatief, werk samen en pak de ruimte om 
vandaag de wereld een beetje duurzamer te 
maken. 

Wat zijn onze doelstellingen voor 2020-
2024?

• Via woningverbetering krijgen 2.000 
woningen een energielabel A+ of A++. Dit 
draagt bij aan ons doel om 9 miljoen kilo 
CO2 -uitstoot te verminderen.

• De woonlasten (huur en energie) van 
onze huurders stijgen in principe niet bij 
een woningverbetering.

• We verminderen onze eigen ecologische 
voetafdruk.

Duurzaamheid zit al behoorlijk in ons DNA
En dat vind ik fijn. Een duurzame oplossing wordt 
steeds vanzelfsprekender. Duurzaam is het nieuwe 
normaal. Dat merken we ook bij onze huurders 
en belanghebbenden. Samen met hen werken 
we al jaren aan het duurzamer maken van onze 
woningen. In 2050 moeten deze gemiddeld CO2-
neutraal zijn. Dat roept natuurlijk vragen op. 
Door goede voorlichting en goede plannen te 
maken kunnen we gelukkig steeds rekenen op 
medewerking van onze huurders. En omdat we 
bestaande en bewezen technieken gebruiken en 
die zo slim mogelijk inzetten, merkt de huurder 
ook echt een voordeel in gebruiksgemak, comfort 
en woonlasten. Als conceptontwikkelaar ben ik 
in vastgoedprojecten altijd al bezig geweest met 
duurzame oplossingen. Het is fijn om die kennis 
binnen Casade te mogen delen bij het duurzamer 
maken van ons vastgoed. Dit geeft mij energie!”
- Marco Matheeuwsen, programmamanager
   duurzaamheid

We investeren flink in duurzaamheid
zodat onze huurders betaalbaar wonen met meer comfort
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We staan elke dag met honderden huurders in contact. Ze hebben vragen over hun 
woonsituatie, er moet een reparatie worden uitgevoerd of ze nemen contact met 
ons op omdat ze uitleg willen over de servicekosten. Sommige huurders hebben 
eenvoudige vragen, anderen nemen na lang aarzelen contact met ons op voor een 
complexere vraag. De een staat het liefst met ons in contact via de website, een 
mailtje of het huurdersportaal, de ander stelt het op prijs als we thuis op bezoek 
komen voor een persoonlijk gesprek. Kortom: de huurder heeft een voorkeur voor 
de manier waarop hij contact wil met Casade. En daar sluiten wij zo goed mogelijk 
op aan.

Dat betekent dat de huurder het voorkeurskanaal om te communiceren bepaalt. 
Daarom bedienen we alle voorkeurskanalen: digitaal, telefonisch en persoonlijk 
contact. De aansluitmomenten met de huurder gebruiken we optimaal. Dat wil 
dus zeggen dat onze medewerkers volop aanwezig zijn in de wijken, dat we in 
de woningen bij onze huurder op bezoek gaan (eventueel met de aannemer of 
maatschappelijke partner) en dat we gemaakte afspraken altijd nakomen. Dat 
geldt voor onze medewerkers, maar natuurlijk ook voor de aannemers die in 
onze opdracht werkzaamheden verrichten. De kwaliteit van dienstverlening is ons 
visitekaartje. Een tevreden huurder is een tevreden medewerker of aannemer. En 
natuurlijk, er gaan soms zaken mis. Daarvoor sluiten wij onze ogen niet. Maar vrijwel 
elke klacht is goud waard en is aanleiding om met de huurder in gesprek te blijven 
over onze dienstverlening. Casade kiest er voor om dicht bij haar huurders te blijven 
staan. Samen komen we stap-voor-stap vooruit.
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We richten onze dienstverlening in volgens 
onze Goeie Buur-bouwstenen. Dat betekent 
dat we in verbinding staan met de mensen in 
onze omgeving. Dat we ons verplaatsen in 
de ander. We laten van ons horen en spreken 
begrijpelijke taal. En we leveren maatwerk 
waar nodig. Zowel naar huurders als naar 
collega’s en samenwerkingspartners. We 
willen leren van de contactmomenten die we 
dagelijks met hen hebben.

Onze Goeie Buur-dienstverlening 
geeft invulling aan de waarde ‘dichtbij’. 
Daarvoor zijn we bij Casade met z’n allen 
verantwoordelijk: van de woonadviseur aan 
de telefoon tot de controller op de financiële 
afdeling. En van de consulent in de wijk tot de 
vastgoedontwikkelaar. 

Wat zijn onze doelstellingen voor 2020-
2024?

• Onze huurders zijn tevreden over Casade 
en de aannemers die Casade inschakelt. 
Dat meten we via KWH om constant te 
verbeteren. We scoren minimaal op het 
landelijke gemiddelde in vergelijking met 
soortgelijke corporaties qua omvang.

• We verbeteren onze dienstverlening 
continu door actief te luisteren 
naar onze huurders, belanghouders 
en medewerkers. Dat doen we op 
innovatieve manieren, bijvoorbeeld 
via luisterpanels en diverse (ervarings)
onderzoeken.

Betrokkenheid
“Wat ik belangrijk vind in mijn werk is 
betrokkenheid, contact met collega’s en 
met plezier naar mijn werk gaan. Ik help 
graag collega’s en vind het leuk om samen 
te werken. Naast mijn werk bij Casade ben 
ik vrijwilligster bij Stichting Met je Hart in 
Dongen. Wij zetten ons in voor kwetsbare, 
onzichtbare, thuiswonende ouderen die 
zich eenzaam voelen. Wij regelen bijvoor-
beeld uitjes en creamiddagen voor deze 
ouderen, waarbij ze opgehaald en thuisge-
bracht worden. Dat is ook een invulling van 
Goeie Buur!”
-Mirjam Goverde, medewerker administratie

Die blije huurder, daar doe ik het voor 
“Ik geloof echt in persoonlijk contact. Op een 
laagdrempelige manier met elkaar praten, even 
langsgaan bij een huurder. Als wijkbeheerder ben 
ik in de wijk aanwezig om mensen te ondersteunen 
en te helpen op allerlei manieren. Ik heb ook een 
rol als seniorenconsulent bij Casade. Dan ga ik bij 
ouderen thuis langs om te kijken op welke manier 
ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Met kleine 
aanpassingen kunnen we vaak al veel betekenen; 
bijvoorbeeld een muurbeugel, verhoogd toilet 
of douchestoel. Wanneer er een andere hulp- 
of woonvraag is, bijvoorbeeld dagbesteding, 
ondersteuning mantelzorg of een passende 
woning, werk ik samen met partijen zoals de 
gemeente of de wijkverpleegkundige. Zodat onze 
huurders op het juiste moment op de goede plek 
kunnen wonen. Die blije huurder, daar doe ik het 
voor. We moeten er zijn voor onze huurders en er 
zijn voor elkaar als collega’s. Ik kan niet anders!”
-Rini Witlox, wijkbeheerder

Wij zijn een goeie buur!
want we doen wat we afspreken met onze huurders
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We staan voor een mooie uitdaging in 
de nieuwe ondernemingsplanperiode. 
We maken onze woningen duurzamer, 
bouwen meer woningen en we hebben 
betaalbaarheid hoog in het vaandel 
staan. Maar dat kost geld. Tegelijkertijd 
hebben we rekening te houden met een 
toenemende lastendruk en kosten: de 
vennootschapsbelasting, verhuurdersheffing, 
stijgende bouwkosten en rentelasten. Dit 
vraagt om een gezond evenwicht. En om 
soms een stevige boodschap af te geven, 
zoals onze sectorbrede bezwaren tegen de 
verhuurdersheffing. Maatschappelijk geld 
besteden we liever aan prettig wonen.

Op basis van uitgebreid scenario-onderzoek 
zijn we in staat om onze ambities waar 
te maken, zonder dat onze financiële 
continuïteit onder druk komt te staan. In 
2020 tot en met 2024 investeren we ruim 
352 miljoen euro in onze woningportefeuille. 
Met deze investeringen verduurzamen we 

onze woningvoorraad, stijgen de huren 
gemiddeld inflatievolgend en voldoen we 
aan alle financiële normen. We blijven kritisch 
kijken naar de beheerkosten. Uiteraard 
houden we de economische en fiscale 
ontwikkelingen goed in de gaten via een 
gedegen planning- en controlcyclus. Een 
strategische risicoparagraaf bespreken we 
met onze belanghouders. We voldoen aan 
de normen van de financiële kengetallen van 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
Intern stellen we de ICR-norm wat 
scherper: ≥ 1,7 (daeb), net als in de vorige 
ondernemingsplanperiode.
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Wat zijn onze doelstellingen voor 2020-2024?

• We investeren 352 miljoen euro in de verandering van de 
woningvoorraad.

• De beheerkosten van Casade bedragen niet meer dan 12,5 miljoen 
euro en worden jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd.

• We voldoen aan de normen van de financiële kengetallen van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw:

                                           WSW-norm
      o  Interest-coverage ratio (ICR):   ≥ 1,4 (daeb),   ≥ 1,8 (niet-daeb)
      o  Loan-to-value ratio (LTV):         < 85%
      o  Solvabiliteit:               > 15% (daeb), > 40% (niet-daeb)

Waardevol voor zowel de huurders als Casade 
‘Ik ben Kelly (27 jaar) en ik werk met veel plezier 
als assetmanager op de afdeling Financiën en 
Waardesturing. Bij Casade krijg ik veel kansen 
om mezelf vakinhoudelijk en persoonlijk te 
ontwikkelen. Ik startte als trainee assetmanagement 
en sindsdien ben ik onderdeel van het kernteam 
Waardesturing. Samen met collega’s van andere 
afdelingen, zoals Wijken en Vastgoed, stippelen 
wij de koers uit voor ons vastgoed. Tijdens 
assetmanagementsessies denken we na over 
de klantwaarde, vastgoedwaarde en financiële 
waarde van ons vastgoed. Mijn voornaamste rol 
is om te waken over de financiële waarde, zonder 
de klantwaarde en vastgoedwaarde uit het oog te 
verliezen. Andere collega’s waken juist meer over de 
klantwaarde en vastgoedwaarde. We houden elkaar 
in balans. Op deze manier maken we weloverwogen 
keuzes die zowel waardevol zijn voor onze
huurders als voor Casade.’
-Kelly van der Wielen, assetmanager

Waardevol investeren 
als balans in mensen, stenen en maatschappij 
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De betekenis van de strategische 
ambities voor Casade

Onze organisatie heeft veerkracht en 
wordt gedragen door medewerkers die 
persoonlijk, professioneel en betrouwbaar 
zijn. De grootte van onze organisatie maakt 
dat we elkaar allemaal kennen. Dit vinden 
we heel waardevol. We zijn scherp op 
de doelstellingen die we willen bereiken. 
Dat vraagt om samenwerking met onze 
medewerkers en partners die gericht is op 
onze huurders. Om verantwoordelijkheid te 
nemen en af te leggen. Om alertheid in de 
aansturing. En om in permanente dialoog te 
zijn met elkaar.  

We streven dan ook niet naar een uitbreiding 
van ons werkgebied of een betekenisvolle 
wijziging in de omvang van het aantal 
medewerkers. Waar we ons wel op richten, is 
het continu verkennen wat onze organisatie 
nodig heeft om de strategische ambities 
te realiseren en mee te bewegen met de 
veranderingen in de maatschappij. We willen 
ons vanuit het perspectief van de huurder 
en de samenleving voortdurend verbeteren. 
Onze medewerkers hebben een lerende 
houding en blijven zich ontwikkelen. Ons 
werk wordt namelijk complexer en meer 
divers. We kijken over de grenzen van 
de eigen afdeling en verbinden ons met 
onze netwerk- en ketenpartners. Onze 
collega’s zijn betrokken bij elkaar, bij de 
huurder en bij de omgeving. We zijn lokaal 
verankerd. Meervoudigheid kenmerkt ons: 
standaardisatie waar het kan, flexibel en 
maatwerk waar het moet. 

Een medewerker van Casade toont initiatief, 
neemt verantwoordelijkheid en kiest 
met overtuiging voor de ambities die we 
nastreven. De manier waarop we werken aan 
onze ambities mag divers zijn: in co-creatie, 
klantgericht of resultaatgericht.

Onze strategische ambities zijn een kader 
voor de koers die we de komende vijf jaar 
varen. Ze zeggen weinig over hoe we daar 
invulling aan willen geven en hoe we dit 
in de organisatie borgen. Onlosmakelijk 
aan dit ondernemingsplan is een aantal 
deelplannen verbonden waarin we (jaarlijks) 
antwoord geven op de ‘hoe’-vragen. Het 
betreft de deelplannen op onder andere 
organisatieontwikkeling, dienstverlening 
en portfoliostrategie. Daarnaast beschikken 
we over actueel beleid op duurzaamheid, 
huur, woonruimteverdeling, investeringen 
en informatievoorziening. Onze ambities 
worden in meetbare doelen vastgelegd in 
een Balanced ScoreCard (BSC) en periodiek 
gemonitord.   
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'Duurzaam dichtbij'
Ondernemingsplan 2020-2024
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Samengevat zijn dit onze doelstellingen 

a
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Welke risico’s zien we? 

b
Betaalbaarheid
• 9.000 woningen hebben een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens.

Woning
• We realiseren een verandering van onze woningvoorraad van gemiddeld 5% per jaar. 

Dat betekent dat we met gemiddeld 550 woningen per jaar iets doen: verbetering 
(inclusief Dakenstroom), nieuwbouw, aankoop, verkoop en sloop.

• We breiden onze woningvoorraad uit met 200 woningen tot 2030.
• We slagen er in om invulling te geven aan de jaarlijkse afspraken met de SHC en 

gemeenten over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Leefbaarheid
• De gemeenten, Dongen, Loon op Zand en Waalwijk zijn positief over de 

maatschappelijke prestaties van Casade. Dat blijkt onder andere uit de jaarlijkse 
prestatieafspraken, dialogen en visitatie in 2021.

• Onze medewerkers in de wijk zijn zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar voor onze 
huurders om samen de wijken en buurten leefbaar te houden en overlast terug te 
dringen. 

Duurzaamheid
• Via woningverbetering krijgen 2.000 woningen een energielabel A+ of A++. Dit draagt 

bij aan ons doel om 9 miljoen kilo CO2 -uitstoot te verminderen.
• De woonlasten (huur en energie) van onze huurders stijgen in principe niet na een 

woningverbetering.
• We verminderen onze eigen ecologische voetafdruk.

Goeie Buur
• Onze huurders zijn tevreden over Casade en de aannemers die Casade inschakelt. Dat 

meten we via KWH. We scoren minimaal op het landelijk gemiddelde in vergelijking met 
soortgelijke corporaties qua omvang.

• We verbeteren onze dienstverlening continu door actief te luisteren naar onze huurders, 
belanghouders en medewerkers. Dat doen we op innovatieve manieren, bijvoorbeeld 
via luisterpanels en diverse onderzoeken.

Financieel
• We investeren 352 miljoen euro in de verandering van de woningvoorraad.
• De beheerkosten van Casade bedragen niet meer dan 12,5 miljoen euro en worden 

jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd.
• We voldoen aan de normen van de financiële kengetallen van het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw:
                                           WSW-norm
      o  Interest-coverage ratio (ICR):   ≥ 1,4 (daeb),   ≥ 1,8 (niet-daeb)
      o  Loan-to-value ratio (LTV):         < 85%
      o  Solvabiliteit:               > 15% (daeb), > 40% (niet-daeb)

Net als elke onderneming lopen we ook risico’s. Jaarlijks bepalen we een top 10 die we met 
regelmaat binnen Casade bespreken en waarover verantwoording wordt afgelegd aan onze 
toezichthouders. Een top 10 bepalen we door gezamenlijk een inschatting te maken van de 
kans dat een risico zich voordoet en de gevolgen hiervan.

Op dit moment staan de volgende risico’s in onze top 10:

Betaalbaarheid
1. Het risico dat we onvoldoende in beeld hebben of de huurders vinden dat de huren/

woonlasten betaalbaar zijn.

Woning
2. Het risico dat het niet lukt om de gewenste transformatieopgave tijdig te halen en mede 

hierdoor het aantal beschikbare huurwoningen niet overeenkomt met de vraag.
3. Het risico dat we niet voldoen aan onze duurzaamheidsopgave of wettelijke 

verplichtingen.
4. Het risico dat innovatie niet doet wat het belooft, niet voldoet aan de verwachtingen of 

achteraf niet beter is voor het klimaat.

Leefbaarheid
5. Het risico dat we de toenemende kwetsbare doelgroep in de samenleving onvoldoende 

in beeld hebben en kunnen bedienen.
6. Het risico dat criminaliteit en fysieke of sociale veiligheidsincidenten toenemen zonder 

daar zicht op te hebben.
7. Het risico dat er onvoldoende draagvlak is onder de huurders voor 

duurzaamheidsmaatregelen.

Goeie Buur
8. Het risico dat het proces onderhoud zorgt voor onverwachte (hoge) kosten en daling in 

klanttevredenheid.
9. Het risico dat het niet lukt om actief woningzoekenden binnen een redelijke termijn te 

voorzien van een passende woning.

Financieel
10. Het risico van grote economische en geopolitieke gebeurtenissen, met als gevolg dat 

de rente, inflatie of kosten fundamenteel anders zijn dan gepland.
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• Huurders 

• Woningzoekenden

• Gemeente Dongen

• Gemeente Loon op Zand

• Gemeente Waalwijk

• Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC)

• Maatschappelijke adviesraad

• Schakelring

• Prisma

• Thebe

• ContourdeTwern

Wie zijn onze belanghebbenden?

Bijlage



Internet
www.casade.nl
info@casade.nl

Bel gratis
0800 55 222 22

Postadres
5100 AC Dongen

Postbus 134


