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1. INLEIDING

1.1.

4
mei 2017 ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010
tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het Erkenningenbesluit).
Meer informatie: www.visitatieraad.be

1.2. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:
- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling;
- transparante en eenduidi
1.3. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM.
Daartoe wordt gebruik gemaakt v
lijkbare gegevens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie van deze gegevens tegen de achtergrond van de historiek van de SHM en van de lokale context.
1.4. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM een
bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM verantwoordelijk is.
Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name:
1. de beschikbaarheid van woningen
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
3. de betaalbaarheid
4. het sociaal beleid
5.
6. de klantgerichtheid
Voor de eerste drie prestatievelden zijn er strategische doelstellingen en operationele doelstellingen
omschreven. Voor de overige prestatievelden gelden alleen operationele doelstellingen.
1.5. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld:
estaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten. De SHM is op basis van
een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar die verbetering is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode;
activiteit is geen vereiste voor deze SHM;
kunnen komen.
1.6.
louter koopact
huurhuurwoning verhuren. Ze worden ook op koopactiviteiten beoordeeld als ze door de VMSW gemachtigd zijn om in eigen naam sociale leningen te bemiddelen of als ze zelf expliciet verzoeken om
ook op koopactiviteiten te worden beoordeeld.
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Los van het feit of de SHM al of niet beoordeeld wordt op koopactiviteiten, vormen de eventuele
koopactiviteiten altijd een contextfactor bij het beoordelen van de prestaties op het vlak van de
huuractiviteiten
1.7.

De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring ondertekend
waarin zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te handelen en geen ongeklaren ook geen belang te hebben bij de uitkomst van dit visitatierapport. De visitatoren hebben
bovendien geen, al dan niet persoonlijk, financieel, commercieel of ander belang bij de beoordeelde
sociale huisvestingsmaatschappij, noch bij daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel
ding door de betrokken sociale
huisvestingsmaatschappij of andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport aan de SHM en aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde
verklaring. De onafhankelijkheidsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via info@visitatieraad.be.

1.8. Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de toegankelijkheid
te vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en specifieke vaktermen
zoveel mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik van vaktermen omdat het
om uitdrukkingen gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo gekend zijn in de sector of omdat het gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid van het rapport. In bijlage 2 worden
de meest gebruikte afkortingen en vaktermen kort toegelicht. Voor informatie over de verschillende
actoren die werkzaam zijn in of raakpunten hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we
graag naar de lijst van actoren die is opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling.
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2. SAMENVATTING
Samenvattende tekst (max 2 blz.)

Nieuw Dak werd opgericht in 1922 met de stad Genk en de gemeenten As, Zutendaal en Oudsbergen
(het voormalige Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode) als actieterrein.
Op 31/12/2017 verhuurde de SHM binnen het sociaal huurstelsel 3.547 woningen en appartementen en
34 sociale woningen buiten het sociaal huurstelsel.
Nieuw Dak had 53 personeelsleden in dienst op 31/12/2017. De directeur wordt ondersteund door
teamverantwoordelijken die instaan
- en personeelszaken, wijk- en
bewonerszaken, verhuur en onthaal en technisch beheer. De SHM beschikt over een eigen technische
dienst die instaat voor een groot deel van het onderhoud en de herstellingen aan de woningen.
Bij de vorige visitatie in 2013 kreeg de SHM de score voor verbetering vatbaar voor prijsbewust
verhuren, kostenbeheersing en voor voorkomen en bestrijden van huurdersachterstal. Op een drietal
operationele doelstellingen kreeg ze een uitstekend (
).
Nieuw Dak scoort in deze visitatie op 10 van de 17 beoordeelde
goed , op 5 zeer goed en op 2 voor verbetering vatbaar . Voor prijsbewust verhuren krijgt de SHM
bij deze visitatie een score goed in plaats van voor verbetering vatbaar. De SHM heeft haar sterke
punten van de vorige visitatiebeoordeling nog verder versterkt.
Nieuw Dak is een innovatieve SHM met een uitgebreid netwerk van woon- en welzijnsactoren.
Innovatie en het netwerk staan ten dienste van de ondersteuning van haar klanten.
Nieuw Dak zet vanuit een duidelijke visie sterk in op het sociaal beleid. Kernpunten zijn de
toegankelijke opstelling en goede informatieverstrekking aan klanten. De huisvestingsondersteuning is
zeer goed uitgebouwd. De SHM zoekt samen met de externe welzijnsactoren naar mogelijke
oplossingen voor huurders die moeilijkheden ondervinden om aan de huurdersverplichtingen te
voldoen. Nieuw Dak pakt leefbaarheidsproblemen daadkrachtig aan door tijdig een open dialoog aan
te gaan. De SHM responsabiliseert de bewoners om problemen te voorkomen. Bij problematisch
woongedrag hanteert de SHM eveneens in samenwerking met de partners, een resultaatgerichte
aanpak. Nieuw Dak innoveert regelmatig en succesvol. Zo heeft de SHM de werking rond
huurdersadvies omgebouwd van een centrale huurdersadviesraad naar meer gediversifieerde
werkvormen en projecten, die dichter bij de huurder staan. Daarmee bereikt de SHM telkens andere
groepen en werkt ze op diverse thema s die voor huurders van belang zijn. Dit leidt tot meer inzet
van huurders en meer resultaten. Nieuw Dak heeft daarnaast een sterk concept uitgewerkt voor
bewonersbetrokkenheid bij grote renovaties. Het informatie- en afstemmingsproces is grondig
herwerkt, met sterke betrokkenheid en aandacht voor de behoeften en ondersteuning van de
huurder doorheen het volledige traject. Voor de visitatiecommissie zijn dit twee goede praktijken.
Inzake klantgerichtheid zet de SHM sterke prestaties neer, met toenemende tevredenheid van de
huurders tot gevolg. De beleids- en welzijnspartners drukken algemeen hun tevredenheid over de
informatieverstrekking, samenwerking en vernieuwingen door Nieuw Dak uit. Nieuw Dak zorgt voor
toegankelijke informatie.
De SHM gaat voor maximale digitalisering. De website is volledig vernieuwd en biedt veel nuttige
informatie. Huurders geven aan zeer tevreden te zijn over de communicatie door Nieuw Dak. Een
aandachtspunt is wel de communicatie naar de grote groep (kandidaat-)huurders die minder kunnen
terugvallen op elektronische informatie en digitale media. Nieuw Dak bereikt deze grote tevredenheid
bij haar klanten onder meer door aan de vorige algemene huurderstevredenheidsbevraging een
strategisch plan te verbinden en door met regelmaat vernieuwingsinitiatieven te nemen. Nieuw Dak
peilt op meerdere manieren naar de tevredenheid van klanten en naar verbetermogelijkheden, met
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name door periodieke algemene bevragingen (om de zes jaar) te combineren met frequente thema- en
plaatsgebonden bevragingen.
Een strategisch plan als houvast
Nieuw Dak ging uitdrukkelijk voor de opmaak van een gedragen strategisch plan, opgestart door de
teamleden. Dit ambitieus plan werd wel afgeremd door de moeilijkheden die de SHM ondervond
vanaf half 2017 bij de implementatie van nieuwe beheersoftware. Deze hadden een fundamentele
impact op een aantal cruciale processen zoals het opvolgen van de huurdersachterstallen, die
hierdoor terug opliepen. Tevens zorgde de oplossing van het probleem voor veel extra werk.
Voor het strategisch plan 2013 gebruikte de SHM de eigen ervaringen, maar ook de resultaten van het
huurderstevredenheidsonderzoek en van de vorige visitatie. Voordien werd meer ad-hoc gereageerd,
nu werkt de SHM meer gestructureerd en is het algemeen kader duidelijk. Dit geeft houvast en leidt
tot betere interne samenwerking ten dienste van de klanten. Een voorbeeld hierbij is het integrale
planteam, samengesteld uit medewerkers van alle afdelingen, dat een nieuwbouw- of
renovatieproject vanaf de start en volgens een vast stappenplan tot een goed einde brengt. De
visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk.
Nieuw Dak is productief, renoveert haar patrimonium en zet in op bijzondere doelgroepen
Bij de vorige visitatie kreeg de SHM een goede score voor de realisatie van woningen. Nieuw Dak
levert opnieuw een goede prestatie omdat in de twee grootste gemeenten van het actieterrein, As en
Genk, het BSO huur ruimschoots is behaald. In de overige twee gemeenten is er op het gebied van het
BSO huur nog wel een opgave, maar die is overzichtelijk en wordt haalbaar geacht door de
gemeenten. De nieuwbouw- en renovatie
,
die deze laatste gebruikt als een beleidsinstrument. De SHM kan zich overigens beroepen op een zeer
gezondheid.
Nieuw Dak stemt haar aanbod van woningen af op de noden van verschillende doelgroepen door
analyses van de wachtlijsten en van de over- en onderbezette woningen. In nauwe samenwerking
met de Stad Genk, het OCMW en vzw's draagt Nieuw Dak bij aan de realisatie van een
welzijnscampus. Nieuw Dak levert goede en gewaardeerde prestaties in het huisvesten van specifieke
doelgroepen, daarvoor wordt verwezen naar OD 1.5.
Het is de missie van Nieuw Dak om een energiezuinig, kwaliteitsvol en betaalbaar huis te garanderen
voor haar bewoners. Nieuw Dak staat in voldoende mate in voor onderhoud, herstel en renovatie
van haar patrimonium. Er is een eigen regie voor snelle opvolging van herstellingen, aangevuld met
diverse aannemers. Nieuw Dak beschikt over een gedegen inzicht in de kwaliteit van haar woningen
en heeft op basis hiervan een goed uitgewerkte meerjarenplanning gemaakt. De prioritaire ERP2020doelen zullen grotendeels behaald worden, uitgezonderd voor een aantal appartementen met
elektrische verwarming, die op korte termijn gesloopt zullen worden.
De uitdaging: een verdere beheersing van de kosten en van de huurderving
De SHM dient in te zetten op een goed inzicht in haar kostenstructuur en de evolutie van de kosten
over de tijd. De kosten bij Nieuw Dak zijn relatief hoog. Ze staan wel in functie van het halen van de
doelstellingen vooropgesteld door de Vlaamse overheid. De goede tot zeer goede prestaties op veel
prestatievelden en operationele doelstellingen bewijzen dit.
Naast het beheersen van kosten blijft het terugdringen van huurderving een uitdaging voor de
toekomst. In 2016 was reeds een opwaartse trend te merken. Onder meer door softwareproblemen
kon de SHM bijna een jaar lang - van juli 2017 tot en met april 2018 - de huurdersachterstallen niet
goed opvolgen. Het resultaat is een toename van het totaal aan huurdersachterstallen naar de
hoogste 10% in de sector. Ondanks het inzicht dat Nieuw Dak heeft in hoe de achterstallen ontstaan,
evolueren en zijn samengesteld, is effectieve opvolging door die problemen achterwege gebleven en
dit ondanks een beleidsplan ter zake.
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Innovatie en klantgerichtheid leiden tot goede praktijken
De visitatiecommissie drukt haar waardering uit voor de innovatieve en klantgerichte aanpak van
Nieuw Dak
n bij de SHM
ten dienste van haar klanten. Vooral op het sociale beleid leidt dit tot mooie resultaten en de
(zie hoger).
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De onderstaande tabel bevat de opeenvolgende Prestatievelden (PV) en geeft per Operationele Doelstelling (OD) de beoordeling.
(v.v.v. = voor verbetering vatbaar, n.v.t = niet van toepassing)
1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
OD 1.1.

De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

Goed

OD 1.2.

De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan

n.v.t.

OD 1.4.

De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren

Goed

OD 1.5

De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen

Goed

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING
OD 2.1.

De SHM staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aanpassing
of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig

Goed

3. BETAALBAARHEID
OD 3.1.

De SHM bouwt prijsbewust

Goed

OD 3.2

De SHM verhuurt prijsbewust

Goed

4. SOCIAAL BELEID
OD 4.1.

De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

Zeer goed

OD 4.2.

De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid

Goed

OD 4.3.

De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan

Goed

OD 4.4.

De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer

Zeer goed

OD 5.1.

De SHM is financieel leefbaar.

Zeer goed

OD 5.2.

De SHM beheerst haar kosten goed

V.V.V.

OD 5.3.

De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude

V.V.V.

OD 5.4.

De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan

Goed

5.

6. KLANTGERICHTHEID
OD 6.1.

De SHM informeert burgers snel en duidelijk

Goed

OD 6.2.

De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel
en duidelijk

Zeer goed

OD 6.3.

De SHM meet de tevredenheid van klanten

Zeer goed

(Tabel 1: overzicht van de beoordelingen - huuractiviteiten)
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING

3.1 Beschrijving SHM
Nieuw Dak werd opgericht in 1922 en heeft de stad Genk en de gemeenten As, Zutendaal en Oudsbergen als actieterrein.
PATRIMONIUM
Op 31/12/2017 verhuurde de SHM binnen het sociaal huurstelsel 3.547 woningen en 34 sociale woningen buiten het sociaal huurstelsel1.
Tabel 2: Overzicht van het huurpatrimonium verhuurd binnen het sociaal huurstelsel op 31/12/2017.
Gemeente
Totaal sociale Sociale huurwonin- % sociale huurwonin- Woningen verhuurd
huurwoningen
gen Nieuw Dak
gen Nieuw Dak
buiten het sociaal
huurstelsel
As
Genk
Oudsbergen
Zutendaal
Totaal

179

179

100,00%

0

3.269

3.269

100,00%

32

148

13

8,78%

2

86

86

100,00%

0

3.682

3.547

96,33%

34

Bron: prestatiedatabank 2018 ---- gegevens 2017

68% van het huidige patrimonium van Nieuw Dak dateert uit de periode 1910-1979. Voor alle sociale
huurwoningen in Vlaanderen is dat 32%. Ongeveer 17% van het woningenbestand is gebouwd tussen
1980 en 1999, ten opzichte van 32% gemiddeld in Vlaanderen. Ten slotte dateert slechts 15% van de
woningen uit de periode vanaf 2000 (Vlaanderen: 35%). De ouderdom van het patrimonium van
Nieuw Dak wijkt dus
: het is substantieel ouder (zie Figuur 1).

1

: er is een beperkt verschil in de aantallen woningen vermeld in de prestatiedatabank enerzijds en opgenomen in het
jaarverslag van de SHM zelf anderzijds. De SHM heeft dit nog niet kunnen corrigeren, o.a. ten gevolge van de workload
dat dit met zich meebrengt en ten gevolge van de verder vermelde software upgrade problematiek. De visitatiecommissie heeft er voor geopteerd de gegevens van de prestatiedatabank als basis te blijven gebruiken omdat dit geen invloed
heeft op de beoordelingen en de impact op de diverse indicatoren soms moeilijk te bepalen is. Volgens de gegevens
van de SHM zou het aantal verhuurde woningen op 31/12/2017 met name 3.656 woongelegenheden bedragen hebben.
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Figuur 1: Ouderdom woningen Nieuw Dak
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Het patrimonium telt vooral appartementen en duplexen (64%). Het grootste deel van het huidige
patrimonium bestaat uit woongelegenheden met 2 en 3 slaapkamers (respectievelijk 49% en 22%,
samen 71% - zie tabel 3). Grotere woningen (4 slaapkamers of meer) vinden we enkel bij de eengezinswoningen (zie ook figuur 2).
Tabel 3: Overzicht huurpatrimonium verhuurd binnen het sociaal huurstelsel op 31/12/2017.

Type
Appartementen en
duplexen

Aantal slaapkamers
0
1
2

3

4

>=5

Totaal

Aantal

48

643

1445

159

0

0

2295

%
Eengezinswoningen Aantal
%
Aantal
Totaal woongelegenheden
%

2,09%

28,02%

62,96%

6,93%

0,00%

0,00%

0

25

291

615

195

126

0,00%

2,00%

23,24%

49,12%

15,58%

10,06%

48

668

1736

774

195

126

1,35%

18,83%

48,94%

21,82%

5,50%

3,55%

100%
1252
100%
3547
100%
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Figuur 2: Woongelegenheden volgens type en aantal slaapkamers verhuurd binnen het sociaal huurstelsel (31/12/2017)
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Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal ALS ACTIETERREIN
Het actieterrein van de SHM is beperkt tot de stad Genk en de gemeenten As, Oudsbergen en
Zutendaal. In dit actieterrein zijn nog 3 andere
• Landwaarts met koop- en leningsactiviteiten;
• Ons Dak en Kempisch Tehuis met huuractiviteiten
• SVK Het Scharnier vzw.
LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT
In het lokaal toewijzingsreglement in de gemeenten van het actieterrein zijn vier specifieke
doelgroepen opgenomen: medioren (55-plus), senioren (65-plus), ouderen met een verhoogd risico op
zorgbehoefte en personen met een verstandelijke beperking. Daarnaast dient de helft van de nieuwe
woningen te worden toegewezen aan kandidaat-huurders met een lokale binding en de andere helft
aan kandidaten uit het actieterrein.
PERSONEEL
Nieuw Dak had 53 personeelsleden in dienst op 31/12/2017. De directeur wordt ondersteund door
teamverantwoordelijken die instaan
- en personeelszaken, wijk- en
bewonerszaken, verhuur en onthaal en technisch beheer. De SHM beschikt over een eigen technische
dienst die instaat voor een groot deel van het onderhoud en de herstellingen aan de woningen.

3.2 Beschrijving omgeving
WONINGAANBOD
In 2017 woonden in het actieterrein van de SHM ongeveer 36.331 huishoudens, goed voor 91.787
inwoners. Er wordt een groei verwacht van ongeveer 1,7% tegen 2030 (36.957 huishoudens). De
gemiddelde leeftijd van de inwoners ligt in lijn met de rest van Vlaanderen: 20,57% personen van 18
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tot en met 34 jaar (20,38% voor Vlaanderen), 41,35% personen van 35 tot en met 64 jaar (40,68% voor
Vlaanderen) en 18,38% personen ouder dan 65 jaar (19,54% voor Vlaanderen). De werkloosheidsgraad
in 2017 bedroeg 7,71% (7,01% in Vlaanderen) en het percentage leefloners 0,26% (0,56% voor
Vlaanderen). Deze cijfers tonen een gemengd beeld ten opzichte van de Vlaamse cijfers.
Het mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de sociale huurders van Nieuw Dak in 2017
bedroeg 14.236 euro. Daarmee bevindt de SHM zich bij de 45
de laagste
inkomens.
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner uit het actieterrein kwam in 2015 neer op een
bedrag van 18.007 euro. Voor Vlaanderen was dit 18.970 euro.
Van de gezinshoofden van de huurdersgezinnen van de SHM is ongeveer 30% ouder dan 65 jaar.
Daarmee behoort Nieuw Dak tot de 30%
jongste gezinshoofden. Het aandeel
alleenstaande huurders bedroeg 39% en het aandeel gezinshoofden met een niet-Belgische
nationaliteit 34%. Dit laatste is het allerhoogste percentage in de sector.
WONINGAANBOD
Van de 36.696 woongelegenheden in het actieterrein zijn er 73% eengezinswoningen en 27%
appartementen (27% voor Vlaanderen). Bij de eengezinswoningen is er weinig
(rijwoningen), namelijk 8% (23% voor Vlaanderen). Ongeveer 37
27
20% voor Vlaanderen).
De mediaanverkoopprijs in 2017 voor een woningen of appartement lag in het actieterrein over het
algemeen substantieel lager dan in Vlaanderen (zie tabel 4). Bij woningen is het verschil vaak meer
uitgesproken dan voor appartementen. Enkel in Zutendaal zijn de appartementen duurder dan in
Vlaanderen. De mediaan verkoopprijzen van woongelegenheden zijn de voorbije 5 jaar minder snel
gestegen dan in Vlaanderen terwijl voor de appartementen het beeld totaal verschillend is. De uitzondering is As, waar de verkoopprijs van appartementen is gedaald.
Tabel 4: Overzicht van de verkoopprijzen onroerende goederen in het actieterrein van DOH en
Vlaanderen.
Gemeente
Mediaan
Mediaan
Mediaan
Mediaan
verkoopprijs
verkoopprijs
verkoopprijs
verkoopprijs
woonhuis
woonhuis
appartement
appartement
2017 (in euro)
GENK
AS
OUDSBERGEN
ZUTENDAAL
VLAANDEREN

190.000
209.000
183.000
220.000

(%
wijziging 2017 (in euro)
t.o.v. N-5)

(% wijziging t.o.v.
N-5)

8,57
180.000
16,13
4,5
180.000
-1,37
GEEN GEGEVENS BESCHIKBAAR VAN DE FUSIEGEMEENTE
9,58
229.000
20,19
12,82
195.000
7,73

Bron: prestatiedatabank 2018 ---- gegevens 2017

SOCIAAL HUURAANBOD EN SOCIAAL OBJECTIEF
Voor het behalen van het Bindend Sociaal Objectief voor huurwoningen (BSO Huur) worden de activiBij de voortgangstoets 2018 (gegevens 31.12.2017 in onderstaande tabel) is het netto-aantal sociale
huurwoningen (gerealiseerd en gepland) in het actieterrein van Nieuw Dak toegenomen met 367 eenheden. De bijdrage in het BSO Huur van Nieuw Dak (sinds 2008) is tussen haakjes weergegeven.
Het BSO Huur werd in Genk en As reeds behaald.
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Zowel Oudsbergen als Zutendaal werden ingedeeld in categorie 2a: het groeipad wordt niet gevolgd
maar er zijn wel voldoende inspanningen om het BSO huur te bereiken. Voor beide gemeenten wordt
het BSO huur met de nu gekende projecten gerealiseerd.
Tabel 5: Voortgang BSO huur in het actieterrein.
Gemeente
BSO huur
gerealiseerd gepland

saldo

realisatie

AS

51

57 (40)

0

+6

112%

GENK

0

278 (89)

126

+278

n.v.t.

OUDSBERGEN

90

13 (8)

47

-43

52%

ZUTENDAAL

48

26 (19)

0

-22

54%
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4. PRESTATIES VAN DE SHM

4.1

PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder
voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden
OD 1.1: De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen
Beoordeling: goed

Het patrimonium van Nieuw Dak groeide in de periode 2013-2017 jaarlijks met 28 woningen ofwel
0,8% van het patrimonium. De SHM kan zich deze groei financieel goed veroorloven. In de twee grootste gemeenten van het actieterrein, As en Genk, is het BSO huur ruimschoots behaald --- mede door de
woningen van Nieuw Dak - of werd er geen BSO opgelegd. Er is met deze stad en gemeente een constructieve samenwerking. In de overige twee gemeenten is er op het gebied van het BSO huur nog
wel een opgave, maar die is overzichtelijk en wordt haalbaar geacht door de gemeenten. De samenwerking verliep in het verleden soms minder soepel. De nieuwbouwplanning is afgestemd op de fijecten te verwachten, waardoor Nieuw Dak een grote bijdrage aan het lokaal woonbeleid blijft leveren. De visitatiecommissie beoordeelt de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen als goed.
▪ Nieuw Dak realiseerde in de periode 2013-2017 gemiddeld 28 huurwoningen per jaar. Ongeveer
uwe woningen per jaar. Uitgedrukt in een percentage van het woningbezit is dat een gemiddelde jaarlijkse aangroei van 0,8%. Daarmee behoort
logisch in de lokale context: in As is het BSO behaald en in Genk werd er geen BSO opgelegd, dit
zijn de twee grootste gemeenten in het actieterrein. In de andere twee gemeenten zijn er voor het
BSO nog maar een beperkt aantal woningen nodig (zie hieronder). In de visitatieperiode heeft de
SHM in 6 projecten in totaal 182 sociale woongelegenheden gerealiseerd:
o 4 grote werven in Genk (Stalenheide met 22 woningen en 3 fases in Sledderlo met in
totaal 149 woningen vervangingsbouw);
o 4 woningen in 2013 in een project in Oudsbergen;
o 7 woningen in 2015 in de voormalige school in Wiemesmeer, gemeente Zutendaal.
Een aantal van deze projecten betreft sloop en vervangende nieuwbouw waardoor per saldo de
aangroei van het aantal sociale huurwoningen lager is. Ten opzichte van de vorige visitatie in 2013
heeft Nieuw Dak eind 2017 in totaal 49 huurwoningen meer in haar patrimonium of een algemeen
totaal van 3.513 woongelegenheden 2. Nieuw Dak wil in de periode 2016-2020 volgens haar strategische doelstellingen 100 bijkomende woongelegenheden realiseren. De realisatie daarvan ligt momenteel op schema. De raad van bestuur ontvangt elke vergadering een update van de projecten
die in uitvoering of voorbereiding zijn.

2

: er is een beperkt verschil in de aantallen woningen vermeld in de prestatiedatabank enerzijds en opgenomen in het
jaarverslag van de SHM zelf anderzijds. De SHM heeft dit nog niet kunnen corrigeren, o.a. ten gevolge van de workload
dat dit met zich meebrengt en ten gevolge van de verder vermelde software upgrade problematiek. De visitatiecommissie heeft er voor geopteerd de gegevens van de prestatiedatabank als basis te blijven gebruiken omdat dit geen invloed
heeft op de beoordelingen en de impact op de diverse indicatoren soms moeilijk te bepalen is. Volgens de gegevens
van de SHM zou het aantal woningen gestegen zijn met 83 naar een totaal van 3.656 woongelegenheden in 2017.
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▪ Voor de volgende jaren heeft Nieuw Dak nog 39 huurwoningen aangemeld bij de VMSW (een uitbreiding van 0,8% van het patrimonium). Er staan 96 woningen op het uitvoeringsprogramma,
goed voor een groei van 2,7% van het patrimonium. Het betreft de volgende projecten, die vlot gerealiseerd kunnen worden:
o 46 woningen (vervangingsbouw) in Sledderlo (Genk) oplevering in 2019;
o 42 woningen op de Welzijnscampus (Genk) - oplevering in 2020;
o 4 woningen aan de Eikenstraat (Zutendaal) - oplevering in 2020;
o 4 woningen aan de Kapelstraat (Oudsbergen) - oplevering in 2018.
Ook startte de SHM in 2019 met de herontwikkeling van de locatie van het klooster van Termien
(Genk) waar 36 woningen worden gerealiseerd.
▪ Met in totaal bijna 4% bijkomende woningen op de planning of in uitvoering behoort Nieuw Dak
tot de 25% SHM's met de laagste te verwachten nieuwbouwproductie. Naast de bovenvermelde
projecten heeft Nieuw Dak nog andere nieuwbouwprojecten in voorbereiding die evenwel nog
onvoldoende concreet zijn, bijvoorbeeld: de herontwikkeling van het kerkplein (As) en de wijk Ter
Heide met meer dan 130 woongelegenheden, de realisatie van 20 woongelegenheden voor senioren en bijzondere doelgroepen (Oudsbergen) en een 12-tal woningen op een uitbreidingslocatie in
Zutendaal.
▪ Nieuw Dak leverde in haar bijna 100-jarig bestaan een grote bijdrage aan de realisatie van sociale
huurwoningen in haar actieterrein. Er is dan ook met de betrokken stad en gemeenten doorgaans
een goede samenwerking (zie ook hieronder). De stad Genk kreeg bijvoorbeeld geen BSO huur opgelegd. Er is een woonbeleidsplan waarin de stad uitgaat van het behoud van het aantal sociale
woningen. In een woonbeleidsconvenant zijn voor de stad Genk nog 107 bijkomende sociale huurwoningen vastgelegd (periode 2017-2020). In de periode 2013-2017 realiseerde Nieuw Dak 129
nieuwbouwwoningen in Genk. In de gemeente As is het BSO huur gerealiseerd en ook deze gemeente wenst een verdere groei in het sociaal woonaanbod te realiseren.
▪ Bij de voortgangstoets 2018 (gegevens 31.12.2017 in onderstaande tabel) is het netto-aantal sociale
huurwoningen (gerealiseerd en gepland) in het actieterrein van Nieuw Dak toegenomen met 367
SVK's opgeteld. De bijdrage van Nieuw Dak (sinds 2008) is tussen haakjes weergegeven. In elke gemeente levert de SHM een goede bijdrage aan een bijkomend sociaal huuraanbod. Nieuw Dak zal
de komende jaren vooral nieuwe projecten toevoegen in de gemeenten Oudsbergen en Zutendaal
om het aandeel sociale huurwoningen in die gemeenten te laten toenemen. In de periode 2013-2017
realiseerde Nieuw Dak 4 woningen in Oudsbergen en 7 in Zutendaal. Zowel Oudsbergen als Zutendaal werden ingedeeld in categorie 2a: het groeipad wordt niet gevolgd maar er zijn wel voldoende inspanningen om het BSO huur te bereiken. Volgens beide gemeenten wordt het BSO huur met
de nu gekende projecten gerealiseerd.
▪ Tabel 6: Voortgang BSO huur in het actieterrein.
Gemeente

BSO huur

gerealiseerd

gepland

saldo

realisatie

As

51

57 (40)

0

+6

112%

Genk

0

278 (89)

126

+278

n.v.t.

Oudsbergen

90

13 (8)

47

-43

52%

Zutendaal

48

26 (19)

0

-22

54%

▪ Nieuw Dak is in de gemeenten As en Zutendaal en stad Genk de enige SHM en werkt hier samen
met een koopmaatschappij om een sociale mix van koop- en huurwoningen te realiseren. Een goed
voorbeeld is de samenwerking met de koopmaatschappij Landwaarts die leidde tot herbestemming van een oude schoollocatie in Wiemesmeer (Zutendaal). In Oudsbergen (fusiegemeente sinds
1/1/2019) is de bijdrage van Nieuw Dak relatief beperkt. In deze gemeente zijn ook
Ons
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Dak en Kempisch Tehuis actief. Nieuw Dak beschikt er over nog geen 10% van de sociale huurwoningen.
▪ Al in een vroeg stadium betrekt Nieuw Dak de stad, de gemeenten en de andere stakeholders bij
de ontwikkeling van haar bouwplannen. Eerst start de SHM een interne bespreking met de raad
van bestuur en een aantal medewerkers en daarna wordt de lokale overheid betrokken onder andere voor het bepalen van de doelgroep en de stedenbouwkundige uitgangspunten. Bij de jurering
van de ontwerpen --- waarvoor de SHM vaak de wedstrijdformule volgt - betrekt de SHM ook medewerkers van de gemeente of stad. Er is een goede samenwerking, bevestigen ook de woonactoren en beleidsverantwoordelijken aan de visitatiecommissie. Nieuw Dak stemt haar projecten af op
de wachtlijsten (zie OD 1.5). De SHM betrekt relevante woon- en welzijnsactoren vooraf, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de Welzijnscampus. De Poort tot de Welzijnscampus (PortaVida) is een samenwerkingsproject tussen Landwaarts, stad Genk, Nieuw Dak en OCMW Genk waar 108 sociale
appartementen worden gerealiseerd. Er zijn ook woongelegenheden voorzien voor personen met
. In een later stadium komt het
project nogmaals op het lokaal woonoverleg aan bod voor goedkeuring. De directeur neemt deel
aan het lokale woonoverleg in de vier gemeenten. Doorgaans worden in de gemeenten projecten
vlot goedgekeurd op dit overleg. In enkele projecten ondervond de SHM weerstand van de omwonenden tegen de komst van sociale woningen. Dit was bijvoorbeeld het geval in
project kon de realisatie van woningen niet doorgaan vanwege de erfgoedstatus van de omgeving. De Stad Genk heeft toen door middel van grondruil meegewerkt aan het realiseren van sociale woningen op andere locaties (zie ook OD 1.4).
▪ De prestaties op deze operationele doelstelling worden deels verklaard door een goede organisatiebesturing en -beheersing. Alle nieuwbouwprojecten zijn opgenomen in een gedetailleerde meerjarenplanning die Nieuw Dak in staat stelt om rapporten te genereren en de data van vergunningen nauwgezet op te volgen. De SHM overlegt elke drie maanden intern over de voortgang van de
projecten. Ook is er jaarlijks een breder overleg in de organisatie om de planningen voor nieuwbouw, onderhoud en renovaties goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast worden de lopende en
geplande projecten in operationele zin afgestemd in een integraal planteam dat instaat voor de realisatie van een bouw- of renovatieproject in al zijn aspecten en fases. Deze planteams hebben een
wisselende samenstelling van medewerkers van de SHM en werken op een uniforme wijze waardoor informatie en de planning gemakkelijker zijn af te stemmen. Het planteam is effectief gebleken
om de complexe samenwerking bij bouwprojecten gestroomlijnd te laten verlopen. Er is een betere communicatie, minder frustratie, meer betrokkenheid vanuit de teams en de huurders waarderen deze aanpak (zie ook OD 3.1 en OD 4.4). Nieuw Dak maakt naast de bovenvermelde meerjarenplanning ook gebruik van interne planningsoverzichten, een uitgebreide Excel-tool die de werkwijze van het planteam zeer goed ondersteunt en van een softwarepakket voor overheidsopdrachten. De visitatiecommissie vindt deze integrale werkwijze, die verantwoordelijkheid meer bij de
medewerkers legt, eigentijds en professioneel. Deze werkwijze zou voor andere SHM's die tot een
sterkere interne afstemming en draagvlak wensen te komen ook een oplossing kunnen bieden. De
visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk.
▪ De bovenvermelde meerjarenplanning bevat niet alleen informatie over nieuwbouwprojecten,
maar ook over grondaankopen (zie OD 1.4) en over renovaties en onderhoud (zie OD 2.1). Van elke
opgenomen activiteit wordt niet alleen de planning en het aantal en type woningen opgenomen,
uenties in kaart gebracht en de manier waarop de projecten gefinancierd worden. De SHM trekt daarvoor zoveel mogelijk (goedkope) financiering via de VMSW aan.
Nieuw Dak investeert eigen middelen in projecten, bijvoorbeeld voor grondaankopen en voor bepaalde renovaties. De meerjarenplanning bevat ook een tabblad met de liquiditeitsprognose. De
ting is tussen deze planningen (zie OD 5.4).

OD 1.2: De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan
Beoordeling: niet van toepassing
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Nieuw Dak legt zich van oudsher toe op de bouw en verhuur van sociale huurwoningen. In samenwerking met Landwaarts (een koopmaatschappij) worden gemengde projecten gerealiseerd om de
sociale mix te bevorderen. Gezien het feit dat Nieuw Dak een huurmaatschappij is en niet bemiddelt
in sociale leningen, worden de prestaties van de SHM op vlak van koopactiviteiten in dit visitatierapstructurele woningverkopen opgenomen. In de visitatieperiode werden er 14 woningen verkocht, op 1
woning na betreft het hier het kooprecht van de bewoners. Gezien de lengte van de wachtlijsten in
de huursector ziet Nieuw Dak voor zichzelf geen rol weggelegd in verkoop van woningen.

OD 1.3: De SHM brengt sociale kavels op de markt
Deze doelstelling is bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 geschrapt als afzonderlijke doelstelling en wordt daarom door de visitatiecommissie niet beoordeeld. De onderliggende vereisten zijn ondergebracht bij OD 1.2.

OD 1.4: De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te
realiseren
Beoordeling: goed

Nieuw Dak heeft een strategisch plan met uitgangspunten en budgetten voor de verwerving van
gronden en panden. Tijdens de visitatieperiode heeft de SHM jaarlijks meerdere kleine inbreidingsgerichte locaties aangekocht, door zowel grond als panden te verwerven. De grondreserve behoort met
11 hectare tot de middenmoot in de sector. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Nieuw
Dak voor deze operationele doelstelling als goed.
▪ Nieuw Dak gebruikt sinds 2017 een strategisch plan (10 jaar vooruit) voor het verwerven van
gronden en panden, inclusief een budget per gemeente voor de aankoop van gronden (1/3 van het
budget ongeveer) en panden. Dit plan is gekoppeld aan
anning (zie OD 5.4). Bij het
bepalen van de budgetten heeft Nieuw Dak ook rekening gehouden met de eigen middelen van de
SHM. Gronden en panden worden verworven in functie van het behalen van het BSO huur, van
het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen wanneer er geen BSO (meer) is en van
een betere spreiding van de sociale woningen over de gemeente en het bevorderen van sociale
mix. Per gemeente zijn er een aantal uitgangspunten in het strategisch plan geformuleerd voor het
aankopen van gronden en panden waarbij nadrukkelijk per wijk rekening wordt gehouden met
doelgroepen, deconcentratie, gezinssamenstelling en sociale mix. Op deze manier bevat het strategisch plan ook een basis van wat als een masterplan opgevat kan worden en een visie op de gewenste ontwikkeling van het patrimonium per wijk en gemeente. Het strategisch plan is grotendeels het resultaat van besprekingen met de gemeenten, waardoor zij betrokken waren bij de opmaak. Periodiek wordt aan de raad van bestuur verslag uitgebracht over de voortgang van de
implementatie van het strategisch plan.
▪ Wanneer zich een opportuniteit voordoet gaat Nieuw Dak na of dit strookt met het strategisch
plan. De haalbaarheid toetst de SHM aan de mogelijkheden van het eigen bouwprogramma, de
toegestane dichtheden, de ruimtelijke vereisten etc. Opportuniteiten worden aangedragen door de
raad van bestuur, de medewerkers van de SHM, door de Stad Genk (bijvoorbeeld in grondruil) of
door de andere gemeenten van het actieterrein. Nieuw Dak maakt ook gebruik van het voorkooprecht en heeft in de visitatieperiode twee keer een aankoop goede woning gedaan (Genk). In de visitatieperiode huurde Nieuw Dak een externe (makelaar) in voor ondersteuning bij acquisitie van
gronden en panden in Zutendaal, Oudsbergen en in mindere mate ook in As. Deze inhuur bracht
specifieke lokale kennis en een groot netwerk met zich mee. Bovendien was het niet direct de SHM
die zelf de onderhandelingen voerde. Sommige panden verwerft Nieuw Dak en zij verhuurt deze
tijdelijk buiten het sociaal huurstelsel in afwachting van renovatie of nieuwbouw. Enkele panden
gebruikt de SHM als wisselwoning voor de renovaties. Hier kunnen huurders dan tijdelijk wonen
als hun woning wordt gerenoveerd (zie OD 2.1). Andere locaties worden ingezet voor grondruil of
verkocht aan de koopmaatschappij Landwaarts. Nieuw Dak neemt deel aan CBO-procedures, dit
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plande projecten onderzocht of erfpacht een oplossing kan bieden. Ook heeft Nieuw Dak contacten
met semi-publieke instellingen om locaties te verwerven, zoals bijvoorbeeld een kerkfabriek. In elk
jaar van de visitatieperiode heeft de SHM meerdere kleinere (grond)locaties verworven. Nieuw Dak
koopt verder reeds verkochte woningen (duplexen) terug om vervangingsbouw van gehele blokken mogelijk te kunnen maken (zie OD 2.1). De SHM heeft in de visitatieperiode geen grote locaties
aangekocht. De SHM toont zich in de ogen van de visitatiecommissie als een actieve partij die vanuit een visie en het perspectief van optimalisatie handelt in het verwerven van gronden en panden.
▪ De grondreserve van Nieuw Dak groeide van 9 hectare in 2013 tot ruim 11 hectare in 2017. Met deze
grondreserve bevindt de SHM zich in de mid
grondreserve is bebouwbaar en bevindt zich op kleinere locaties in de kernen of stad. Er zijn in
Genk nog in totaal 2,7 hectare restgronden (bossen, zone langs het spoor en een aantal achterliggende wegen) die deels wel bebouwbaar gemaakt kunnen worden na afbraak en herinrichting,
maar vooral gebruikt worden om grond te ruilen. De grondreserve in Driehoeven (Genk) bleek niet
bebouwbaar maar is inmiddels met de stad Genk geruild. In totaal is dus het grootste deel van de
grondreserve relatief snel bebouwbaar.
▪ De grootste reserve ligt in Genk, waar het BSO huur is bereikt en een woonbeleidsconvenant werd
afgesloten voor 107 sociale huurwoningen. Ook in As werd het BSO bereikt. De grondreserve van
Nieuw Dak is in deze gemeente eerder beperkt. Er is wel een register aangelegd van onbebouwde
percelen en het bouwpotentieel werd in kaart gebracht en vergeleken met de woonbehoefte om
zo te kunnen bepalen waar welke hoeveelheden sociale huurwoningen nodig zijn. In de gemeente
Zutendaal beschikt Nieuw Dak over een grondreserve voldoende voor een 10-tal woningen, maar
te weinig om de voor het BSO huur benodigde aantal woningen te realiseren. Voor Nieuw Dak is
aankoop van bestaande woningen of gronden in Zutendaal moeilijk haalbaar vanwege de hoge
prijzen en vanwege bezwaren van omwonenden. Eind 2017 had Nieuw Dak 3 eigendommen in
Oudsbergen. Deels zijn dit panden, die momenteel verhuurd worden en later in de centrumontwikkeling worden betrokken. Nieuw Dak heeft de nodige energie gestoken in het verwerven van
locaties die passen binnen het gemeentelijk beleidsplan, maar dat bleek niet gemakkelijk. Er zijn nu
plannen in voorbereiding en locaties voorhanden waarmee Nieuw Dak een 15-tal woongelegenheden in deze gemeente kan realiseren vanaf 2019. Bij het bereiken van het BSO huur in Oudsbergen
zijn ook twee andere SHM's betrokken.

OD 1.5: De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen
Beoordeling: goed

Nieuw Dak stemt het aanbod af op de noden van verschillende groepen door analyses van de wachtlijsten en van de over- en onderbezette woningen. De SHM beschikt - afgestemd met het lokaal toewijzingsreglement - over diverse woongelegenheden specifiek aangepast voor senioren, heeft aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid en bezit een aantal woningen specifiek voor rolstoelgebruikers.
Nieuw Dak heeft verder een concrete aanpak voor onder- of overbezetting en boekt hiermee ook
resultaten. In nauwe samenwerking met de Landwaarts, Stad Genk, het OCMW en vzw's draagt Nieuw
Dak bij aan de realisatie van een welzijnscampus. Nieuw Dak levert goede en gewaardeerde prestaties
in het huisvesten van specifieke doelgroepen. Omwille van deze brede en bewuste strategie beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de SHM voor deze operationele doelstelling als goed.
▪ Het inschrijvingsregister van de kandidaat-huurders van Nieuw Dak telde eind 2017 2892 inschrijvingen, waarvan 706 van een huurder die wil verhuizen naar een andere woning binnen het actieterrein van de SHM
. Dit was net na een actualisatie van dit register waarbij er 285 kandidaat-huurders werden geschrapt. Er staan dus 2.186 nieuwe kandidaat-huurders op de wachtlijst. In de visitatieperiode steeg het aantal inschrijvingen van 1.769 in 2013 naar 3.039 in 2016 om
vervolgens weer iets af te nemen in 2017. Een nadere analyse van de wachtlijst in 2017 laat het
volgende beeld zien:
o

De langste wachttijden zijn voor grote gezinnen (2.025 dagen). Koppels zonder kinderen
(1750 dagen) en alleenstaanden (1641 dagen) dienen ook lang te wachten op een passende
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woning. De wachttijden voor deze groepen zijn langer dan bij 75% van de andere SHM's.
Duidelijk sneller aan de beurt zijn de eenoudergezinnen (961 dagen) en ook koppels met kinderen (1218 dagen). Voor deze groepen zijn er in het patrimonium van Nieuw Dak ook de
meeste woningen beschikbaar. Voor grote gezinnen is slechts 4% van het totale patrimonium van Nieuw Dak geschikt, hetgeen de lange wachttijd van 5,5 jaar verklaart. Van het totaal aantal kandidaat-huurders is namelijk bijna 10% een groot gezin;
o

Iets meer dan 50% van de kandidaat-huurders komt in aanmerking voor een woning met 1
slaapkamer; zij zijn alleenstaande 55-plusser of alleenstaande zonder kinderen. Ongeveer
20% van het patrimonium van Nieuw Dak heeft 1 slaapkamer. Vaak wenst deze doelgroep
van 55-plussers echter een woning met 2 slaapkamers
slechts in beperkte omstandigheden mogelijk (zie hieronder);

o

Ongeveer een derde van de woningen die Nieuw Dak per jaar kon toewijzen in de periode
2013-2017 waren nodig voor de verhuisbewegingen om te renoveren complexen leeg te maken. De overige twee derden besloegen de voorrangstoewijzingen en de instroom van
nieuwe kandidaat-huurders. Voor Genk en As was de instroom ongeveer 9% per jaar, voor
Zutendaal 5% en 1% voor Oudsbergen. Er kan jaarlijks maar een zeer beperkt aandeel nieuwe huurders hun intrede in de sociale woonsector maken bij Nieuw Dak.

▪
ningen minder in evenwicht is met de vraag. Ook zijn de rationele bezettingsnormen en oppervlaktenormen van slaapkamers veranderd.
e redenen is het
onmogelijk om het bestaande patrimonium drastisch aan te passen. Nieuw Dak volgt hiertoe een
meer planmatige en geleidelijke strategie. Bij totaalrenovaties onderzoekt de SHM of ze er meer of
juist minder slaapkamers kan realiseren om meer diversiteit te kunnen aanbieden in functie van de
vraag. Voor nieuwbouw of vervangingsprojecten bepaalt Nieuw Dak bij de opmaak van het programma van eisen voor een gunningsprocedure voor de aanduiding van een ontwerpteam de tyheden, dit onder andere op basis van een analyse van het profiel
van de kandidaat-huurders. Ook staat de SHM open voor innovaties: ze heeft in Sledderlo (Genk)
nadrukkelijk aandacht voor het gedrag van bewoners en het gebruik van de nieuwe panden. Samen met een antropoloog en architect bekijkt Nieuw Dak hoe het ontwerp van de omgeving en de
panden ongewenst woongedrag uitlokt en hoe dat in het ontwerp voorkomen kan worden.
▪ Nieuw Dak stemt aantoonbaar de programmatie van nieuwe projecten af op de noden van verschillende groepen. Enkele voorbeelden:
o

PortaVida op de Welzijnscampus in Genk waar Nieuw Dak 42 assistentieappartementen realiseert, waarvan bijna de helft voor het dienstencentrum Het Klavertje (dagbesteding voor
volwassenen met een fysieke handicap);

o

de herontwikkeling van het Dominikanenklooster Genk-Termien zorgt voor een mix van
eengezinswoningen en senioren-appartementen dicht bij het centrum;

o

de vervangingsbouw in de A. Rodenbachlaan in Genk-Termien, hier komt meer diversiteit
door volgens de noden van de kandidaat-huurders vier woningen van het type 3/5 en zes
van het type 4/6 te realiseren;

o

de afbraak van een corridor van sociale appartementen in Sledderlo (Genk) om een sociale
mix van verschillende type woningen te realiseren en de wijk te transformeren (deconcentratie);

o

het herbestemmen (en rolstoeltoegankelijk maken) van de appartementen in Kolderbos
(Genk) voor 65-plussers die nu geen aanbod kennen in de wijk;

o

de vervangingsbouw van de wijk Ter Heide (As) om daarmee het woningaanbod beter af te
stemmen op de actuele noden;

o

de vervangingsbouw in Zwartberg (Genk) waarbij rekening werd gehouden met kandidaathuurders op de wachtlijst en 4 woningen type 3/5 worden gerealiseerd, ook omdat een

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW DAK - 7030

PAGINA 20 VAN 60

aantal woningen in de wijk overbezet is. Bij renovatie besliste de SHM om de zolder bewoonbaar te maken bij in totaal 44 woningen. De woningen situeren zich verspreid in de
wijk.
▪ De volgende jaren zal Nieuw Dak in totaal 213 woongelegenheden realiseren, waarvan 63 eengezinswoningen, 39 duplexen en 111 appartementen. De gemeenten, behalve Genk, hebben een landelijk karakter waardoor de keuze voor appartementen niet steeds evident is. Bovendien kiest de
SHM voor woningen in plaats van appartementen in verband met het sociaal beheer ervan (zie OD
4.2). Zij ziet dat samenlevingsproblemen zich vaak concentreren in appartementscomplexen. In de
projecten, die overigens grotendeels vervangingsbouw betreffen, heeft de SHM gekozen voor veelal
compactere en kleinere wooneenheden, deconcentratie (grote complexen slopen en minder woningen terugbouwen van diverse types) en het bevorderen van de sociale mix. Een specificatie
naar aantal slaapkamers is in onderstaande tabel gegeven. Hieruit blijkt de extra aandacht voor
woongelegenheden met 1 slaapkamer, mede in relatie tot de aanpak van onderbezette woningen
(zie hieronder). Door op deze manier doorstroming vanuit onderbezette woningen te bevorderen
rekent de SHM erop dat er woningen voor grotere gezinnen vrijkomen.
Tabel 7: planning te realiseren woningen, naar aantal slaapkamers
Gemeente

Totaal

1 slk

2 slk

3 slk

4 slk

As

26

17

7

2

0

Genk

177

52

63

48

14

Oudsbergen

6

4

2

0

0

Zutendaal

4

1

2

1

0

▪ Nieuw Dak heeft aandacht voor het voorzieningenniveau rondom de wooncomplexen. Alleenstaanden en senioren hebben een duidelijke voorkeur voor woningen in de nabijheid van (centrum)voorzieningen. Om concentratie en druk op de leefbaarheid te voorkomen wordt er bij het
bepalen van de woningtypologie gekeken naar combinaties met voorzieningen, zoals een OCMWdienstencentrum en winkels. Voor de senioren heeft de SHM bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte
voorzien bij de projecten in Waterschei, Welzijnscampus en Kolderbos (Genk), Ter Heide (As) en de
woonzorgzone in Oudsbergen. Nieuw Dak onderzoekt daarnaast of er mogelijkheden zijn om collectief wonen te realiseren voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld in Sledderlo (Genk).
▪ De SHM heeft de nodige aandacht voor levenslang wonen en waar nodig wordt advies over de
toegankelijkheid van de gebouwen ingewonnen. Het ontwerpteam ontvangt hiertoe een nota met
richtlijnen van Nieuw Dak (zie OD 3.1). Rolstoeltoegankelijkheid wordt daarmee geborgd. De 42 assistentie-appartementen op de Welzijnscampus, die momenteel worden gebouwd, zijn voor rolstoelgebruikers. Alle nieuwbouw dient overigens toegankelijk te zijn voor rolstoelgebruikers, tenzij
dit met hoogteverschillen op het perceel niet mogelijk is. Nieuw Dak beschikt momenteel over 77
woongelegenheden aangepast voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers kunnen op vraag hun
woning laten aanpassen, bijvoorbeeld door het laten plaatsen van handgrepen en een verhoogd
toilet, een bad te laten vervangen door een douche, enz.. In een aantal gevallen adviseert de SHM
de huurder om naar een aangepaste woning te verhuizen, vooral wanneer de rationele bezetting
of toegankelijkheid van de huidige woning daartoe aanleiding geeft. Ook bij totaalrenovaties stimuleert Nieuw Dak de huurders om te verhuizen naar een aangepaste woning als dat van toepassing is. Er werden de laatste jaren 12 woningen op deze manier vrijgemaakt voor grotere gezinnen.
▪ Het intern huurreglement van Nieuw Dak geeft uitwerking aan het lokaal toewijzingsreglement in
de gemeenten van het actieterrein waarin vier specifieke doelgroepen zijn opgenomen: medioren
(55-plus), senioren (65-plus), ouderen met een verhoogd risico op zorgbehoefte en personen met
een verstandelijke beperking. Daarnaast dient de helft van de nieuwe woningen te worden toegewezen aan kandidaat-huurders uit de betreffende gemeente en de andere helft aan kandidaten
uit het actieterrein. De SHM probeert de spreiding van leeftijdsgroepen in een complex te bevorderen zodat bewoners elkaar kunnen bijstaan en senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen woVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW DAK - 7030
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nen. Het patrimonium van Nieuw Dak telt 596 woongelegenheden specifiek gelabeld als seniorenwoning. Deze zijn vooral gelegen in het centrum van Genk. In Zutendaal en As zijn er veel minder
seniorenwoningen. Oudsbergen telt geen seniorenwoningen. De SHM benut de rationele bezetting
in het huurreglement om toewijzingen en wachtlijsten beter op elkaar af te stemmen. In deze seniorenwoningen is het volgens het intern huurreglement namelijk toegestaan om een extra slaap▪ Voor het huisvesten van specifieke doelgroepen grijpt Nieuw Dak terug naar de mogelijkheden
van verhuur buiten het sociaal huurstelsel. Hier wordt de verhuur aan begeleiding van de huurder
door een welzijnsorganisatie gekoppeld. Nieuw Dak verhuurt in totaal 2 duplexwoningen, 9 huizen
en 17 appartementen buiten het sociale huurstelsel aan huurders die begeleiding ontvangen. De
begeleiding kadert voornamelijk in structurele samenwerkingsverbanden met Covida (gehandicapten), het OCMW (noodopvang), het CAW (wonen met begeleiding), de Turks-Islamitische vereniging
(godsdienst), de vzw Basis (beschut wonen), de vrouwenwerking (internationale vrouwen) en Kind
& Preventie (consultatiebureau).
▪ Het OCMW, het CAW, begeleid zelfstandig wonen en de psychiatrische thuiszorg kunnen een beroep doen op Nieuw Dak voor een versnelde toewijzing. Er moet dan wel begeleiding aangeboden
worden. Nieuw Dak denkt mee in welke woongelegenheid en in welke woonomgeving ze een
huurder met begeleiding het best kan huisvesten. In 2017 ging het om 7 vragen, die geleid hebben
tot 5 toewijzingen.
▪ Nieuw Dak maakt analyses van de onder- en overbezette woningen en presenteert deze ook op de
lokale woonoverleggen. De onderbezetting van het gehele patrimonium ligt op ongeveer 12%. Door
woningen voor senioren
wordt doorstroming bevorderd. Nieuw Dak besliste de focus bij onderbezetting te leggen op
huurders jonger dan 65 jaar met 2 of meer slaapkamers op overschot (zie voor meer informatie
prestatieveld 4.1.). Immers bij het volledig aanpakken van de onderbezetting zou dit voor de instroom van nieuwe huurders een extra vertragend effect hebben, vooral voor de kleinere huishoudens. De visitatiecommissie begrijpt deze focus, maar vraagt ook aandacht voor de 48 huurders die ouder zijn dan 65 jaar en in woningen met 5 of 6 slaapkamers wonen, bijvoorbeeld door
hen actief te ondersteunen naar het zoeken van een passende woonst.
▪ De overbezetting bedraagt 5% van het patrimonium. Dit fenomeen treedt vooral op bij woningen
en appartementen met 2 slaapkamers. Er is onder deze groep een diverse maar jonge leeftijdsopbouw, waardoor de overbezetting door gezinsvorming en -uitbreiding mogelijk nog kan toenemen.
De SHM heeft in haar communicatie met huurders aandacht voor het aanvragen van een mutatie
om daarmee de doorstroming naar een geschiktere woonst te bevorderen.

4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit
OD 2.1: De SHM staat in voor het onderhoud en herstel, de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar
nodig
Beoordeling: goed

Het is de missie van Nieuw Dak om een energiezuinig, kwaliteitsvol en betaalbaar huis te garanderen
voor haar bewoners. De eerste twee elementen worden bij deze operationele doelstelling beoordeeld.
Nieuw Dak staat in voldoende mate in voor onderhoud, herstel en renovatie van haar patrimonium.
Er is een eigen regie voor snelle opvolging van herstellingen, aangevuld met diverse aannemers.
Nieuw Dak beschikt over een gedegen inzicht in de kwaliteit van haar woningen en heeft op basis
hiervan een goed uitgewer
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van de SHM. Nieuw Dak kiest voor vervangingsbouw als interventie voor het verbeteren van de kwaliteit van het patrimonium, evenals voor deel- en totaalrenovaties. De prioritaire ERP2020-doelen
zullen grotendeels behaald worden, uitgezonderd voor een aantal appartementen met elektrische
verwarming die op korte termijn gesloopt worden. De visitatiecommissie vindt dat de SHM op deze
operationele doelstelling goede prestaties levert.
Inzicht en planning
▪

Nieuw Dak heeft in 2018 systematisch de woningcondities in kaart gebracht met de door de
VMSW ontwikkelde scorecard (huurschatter en renovatieplanning). Daarvoor was de SHM al bezig
met een eigen systeem (en software) voor de analyse van het patrimonium om zo tot een goed
doordachte planning te komen. De SHM vult de huidige gegevens tot op pand- en ruimteniveau
aan. Dit gaat verder dan het instrument van de VMSW. Ook de herstellingen (zie hieronder) worden in deze software geregistreerd. Daarmee ontwikkelt Nieuw Dak een gedetailleerde en systematische kijk op de kwaliteit van het patrimonium. Volgens de visitatiecommissie heeft de SHM
daarmee adequaat inzicht in de kwaliteit van het patrimonium.

▪

Nieuw Dak bundelt deze detailinformatie in een meerjarenplanning met een tijdshorizon van 10
nsduur
van de woningen, waarbij deze planning kan worden aangepast met signalen van de eigen arbeiders, informatie over terugkomende herstellingen of feedback van huurders. De meerjarenplanning voorziet in de nodige projecten voor het naleven van de wettelijke verplichtingen en in
groot onderhoud (bijvoorbeeld schilderwerken). De werkzaamheden financiert de SHM met FS3leningen, met eigen middelen (2-3 miljoen euro per jaar) en met subsidies (VKF, EFRO, Provincie
Limburg en Fluvius). De bedragen die in de planning worden opgenomen zijn ramingen gebaseerd
op ervaringen van voorgaande jaren. Elke vier maanden actualiseert Nieuw Dak de meerjarenplanning en elk jaar stuurt ze de planning van de deel- en totaalrenovaties bij. De meerjarenplanning is gekoppeld aan

Renovaties en vervangingsbouw
▪

Nieuw Dak heeft de visie dat zij de woningen duurzaam en energiezuinig wil maken conform de
wettelijke normen. Nieuw Dak zorgt daartoe voor een preventieve aanpak door de collectieve
horizontale renovaties van buitenschrijnwerk, daken, sectionale poorten, keukens, enz... voordat
er zich grote problemen voordoen. Daarnaast geeft de SHM invulling aan deze visie door individuele deel- en totaalrenovaties (bij een nieuwe verhuring of op vraag van de huurder) en collectieve deel- en totaalrenovaties.

▪

In de visitatieperiode 2013-2017 heeft de SHM in 433 woningen totaalrenovaties uitgevoerd, nagenoeg allemaal in Genk. Ongeveer 2/3de van de totaalrenovaties waren collectieve renovaties. Er
werden in 1.096 woningen deelrenovaties uitgevoerd, met name renovatie van daken, verwarming, keukens en badkamers. Voor de komende jaren zijn er renovaties in 608 woningen te verwachten. Deze staan op het uitvoeringsprogramma en Nieuw Dak heeft FS3-financiering hiervoor
bekomen. Het betreft 6 projecten met totaalrenovaties en 1 project met keukenrenovaties (102
woningen Hoevenzavel en Zwartberg - Genk). Woon-, welzijnsactoren en bewoners zijn zeer positief over de manier waarop Nieuw Dak bewoners betrekt bij renovatieprojecten onder de noemer
samen de verhuiskar trekken (zie ook OD 4.4). Er is ook veel waardering over de proefwoningen
die Nieuw Dak ter beschikking heeft gesteld in een aantal projecten om senioren te laten wennen
aan een nieuwe woonsituatie. Dit zijn meestal andere woningtypen dan waar de huurders in
woonden. Tegelijk met de verhuisbewegingen naar aanleiding van renovaties, zette Nieuw Dak in
op het bevorderen van doorstroming en op de aanpak van onderbezetting (zie OD 1.5).

▪

De opzeg van een huurder is voor Nieuw Dak een gelegenheid om de woning op te knappen. De
afgelopen jaren heeft de SHM een gedetailleerd kader opgesteld waaraan een woongelegenheid
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moet voldoen om deze terug te kunnen verhuren. Gedurende deze (totaal)renovaties blijft de
woning leeg en volgt de SHM aannemers goed op om de woning zo snel mogelijk terug te kunnen
verhuren. In het geval van collectieve (totaal)renovaties maakt de SHM op diverse gronden overwegingen om woningen al dan niet leeg te laten staan of tijdelijk ter beschikking te stellen in afwachting van renovatie (buiten het sociaal huurstelsel). De SHM zoekt een balans tussen het niet
te hoog laten oplopen van leegstand (zie OD 5.2), goede begeleiding van huurders (zie OD 4.1) en
geschakeld die een aantal leegstaande woningen zou verhuren, maar de samenwerking verliep in
de ogen van de SHM onvoldoende goed om voort te zetten. Momenteel wordt de samenwerking
met het CAW Limburg op dit vlak verder uitgebouwd. Ten slotte stelt Nieuw Dak leegstaande
woningen ter beschikking van het OCMW als noodwoning (9 in 2018).

▪

Om de kwaliteit van het patrimonium te verbeteren zet Nieuw Dak ook in op vervangingsbouw
(sloop en nieuwbouw, omdat dit het goedkoopste was) en op renovaties. In een vroeg stadium informeert Nieuw Dak de bewoners en neemt ze hun gevoeligheden en opmerkingen mee in de
planning en uitvoering en dit in de mate van het mogelijke. Bij oude bewoners is het niet standaard dat zij teruggaan naar de oude woning, maar eerder dat zij definitief in een kleiner type
woning gaan wonen. De aanwezige huurders vonden dit de meest comfortabele oplossing, ze
verhuisbewegingen (zie OD 4.1) en hoeven ook geen dubbele huur te betalen. Nieuw Dak neemt
de inrichtingskosten (verven) en de aansluitkosten van nutsvoorzieningen voor haar rekening. Bij
de renovatie in Zwartberg (Genk) stelde de SHM twaalf wisselwoningen beschikbaar. Dit zijn woningen waarin de huurder een aantal maanden woont, terwijl de oude woning wordt gerenoveerd. Oorspronkelijk was er voor een aantal woningen een blijvende bewoning tijdens de minder ingrijpende renovatiewerken voorzien. Later werd beslist meer totaalrenovaties uit te voeren.
Om deze reden besliste Nieuw Dak om het aantal wisselwoningen te vermeerderen, omdat de
overlast bij blijvende bewoning voor bewoners te groot zou worden.

Duurzaamheid
▪

ijlers in de missie van Nieuw Dak. Er wordt bij
nieuwbouw- of renovatieprojecten aandacht besteed aan: afvalscheiding en -verwerking, energiezuinige installaties, energieopwekking, watergebruik en -besparing, parkeren en mobiliteit, waterdoorlatende erfaanleg, onderhoudsvrije materialen, gebruik van biologisch afbreekbare producten
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nieuw Dak past zonnecollectoren en regenwaterrecuperatiesystemen in haar projecten toe. De SHM heeft collectieve CV-installaties in gebruik genomen in 4 wijken, goed voor 154 woningen. De eerste warmtepompen zijn geplaatst en in Kolderbos (Genk) legt de SHM een warmtenet aan waarop 104 appartementen worden aangesloten.
Nieuw Dak experimenteert in die wijk ook met woningen op geothermie. De bijdrage aan een beter milieu stopt niet bij de woningen. Het kantoor van Nieuw Dak heeft zonnepanelen en is dus
gedeeltelijk zelfvoorzienend op het vlak van energie. Daarnaast maakt de SHM gebruik van subsidiemogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen (zie ook OD 5.2). De SHM zet - tot grote tevredenheid van woon- en welzijnsactoren - in op sensibilisering van bewoners middels energiescans,
sorteerscans (afval) en uitleg over woongedrag bij nieuwe technieken (zie OD 4.1).

▪

Uit de meest recente gegevens over de voortgang van de ERP2020-doelen (februari 2017) blijkt dat
Nieuw Dak in grote mate de drie prioritaire doelstellingen (energiezuinige verwarming, dakisolatie
en dubbel glas) heeft bereikt. Alle woningen beschikken over dubbele beglazing. Slechts 3% van
de woningen heeft onvoldoende dakisolatie. Dit zijn de duplexwoningen in de wijk Ter Heide (As)
die Nieuw Dak binnenkort zal slopen. Bij de energiezuinige verwarming stelt zich nog een probleem bij de 615 woongelegenheden die elektrisch verwarmd worden (17,5% van het patrimonium). De SHM heeft nog tot 2020 om deze te vervangen. Naar verwachting zal Nieuw Dak in 2019

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW DAK - 7030

PAGINA 24 VAN 60

in 229 woongelegenheden de elektrische verwarming vervangen. Deze werkzaamheden zijn vertraagd omdat er in een eerdere gunning geen inschrijvers waren om de werken uit te voeren. De
resterende 386 appartementen - in Kolderbos en Sledderlo gelegen - zal de SHM binnen een termijn van 5 jaar slopen. Nieuw Dak besliste om deze installaties niet te vervangen maar technisch
in orde te houden tot het moment van sloop, en dit conform het masterplan 2020. Gezien EPCs een hoge energiefactuur in deze appartementen niet verwonderlijk. Bij deze en andere woningen met elektrische verwarming startte Nieuw Dak een sensibiliseringsactie in samenwerking met Fluvius, stad Genk, SVK Het Scharnier en Stebo. De vzw Stebo is
werkzaam in vijf Mijn -gemeenten. Ze organiseert en ondersteunt o.a. het lokaal woonoverleg en
is er actief met een eigen energieafdeling voor bijvoorbeeld het uitvoeren van energiescans. Zowel
Nieuw Dak als Stebo hadden als doel om de energielast voor de huurder te verminderen. Sinds de
vorige visitatie heeft Nieuw Dak duidelijk voortgang geboekt op het behalen van de ERP-doelen.
Het aandeel woningen dat niet aan de norm voor energiezuinige verwarming voldeed nam af van
40% in 2012 (Nieuw Dak behoorde tot de 12% SHM's met de slechtste score) naar 17,5% in 2017.
Nieuw Dak plaatst zich hiermee in de middenmoot. Ook op het gebied van dakisolatie is de nodige voortgang geboekt sinds de vorige visitatie.
Mutaties en herstellingen
▪

Het dagelijks onderhoud wordt door de SHM zelf uitgevoerd door het team technisch beheer (12
allround arbeiders en 2
Daarnaast heeft de
woningen bij verhuisbewegingen en kleinschalige renovaties, voor schadedossiers en vooronderzoeken. Nieuw Dak
heeft een traditie in het uitvoeren van herstellingen door eigen arbeiders. De arbeiders staan in
voor de herstellingen ten laste van de SHM. De bewoners kunnen eveneens een beroep doen op
dit team voor herstellingen ten laste van de huurder waarvoor die moeilijk een vakman kan vinden of inschakelen. In 2018 ging het over ruim 8000 werkbonnen. Drie kwart van de bonnen
wordt door de eigen dienst afgewerkt. De werken ten laste van de huurder rekent de SHM door
menten voor het behouden van de eigen technische dienst. Voor grotere werken, die langer dan
een dag duren, worden aannemers ingeschakeld op basis van afgesloten raamcontracten. In 2017
betrof dat 4315 werkbonnen. Er zijn middels onderhoudscontracten vaste prijsafspraken gemaakt
die elke drie jaar opnieuw aanbesteed worden. Voor kleinere werken vindt Nieuw Dak, in dit deel
van Limburg, soms nog moeilijk aannemers.

▪

De aanwezige huurders en welzijnsactoren ervaren het team technisch beheer zeker als klantgericht, alhoewel het volgens hen ook te maken heeft met welke persoon je er treft. Met name de
lange interventietijden en de onduidelijke communicatie zijn in de ogen van huurders en welzijnsactoren nog verder te verbeteren.

▪

Nieuw Dak nam deel aan het proeftuinproject Mutatie+. Dit project richt zich op duurzame woningrenovatie. Meer dan 20 partners (privaat, publiek, aannemers, installateurs, architecten, ontwerpers, wetenschappers etc.) werkten samen om in 10 werkdagen een woning te renoveren. De
SHM tracht vooral te leren van de ervaringen om in de toekomst de flexibele inzetbaarheid van
de woning te vergroten en om de termijn voor renovaties (zie ook OD 5.2 bij leegstand) terug te
brengen van 3 maanden naar minder dan een maand.

OD 2.2: De SHM realiseert kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving
De kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving zijn onderworpen aan de bepalingen in
de Vlaamse Wooncode en aanvullende kwaliteitsrichtlijnen door de minister opgelegd. Omdat in het
procedurebesluit de kwaliteit van nieuwe woningen conform de wettelijke vereisten is gewaarborgd,
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beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties op deze OD niet apart. Als de SHM geen kwaliteitsvolle
woningen zou plannen, zou ze de toets van de programmatiecyclus immers niet doorstaan. De beoordeling van de kwaliteit van de bestaande woningen is vervat onder OD 2.1.

4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen
OD 3.1: De SHM bouwt prijsbewust
Beoordeling: goed

De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat Nieuw Dak
de nodige competenties om de bouwprojecten in goede banen te leiden, het planteam is daar een mooi voorbeeld van.
Er is al langere tijd een terugkoppeling tussen de diverse onderdelen van het bouwproces, waarbij de
SHM opgedane ervaringen uit het verleden valoriseert. Nieuw Dak beschikt namelijk over ontwerprichtlijnen voor ontwerpers, alsook over een opvolging van de projecten met de verschillende prijzen
(raming, aanbestedingsprijzen, gunningsbedrag, eindbedrag). De SHM zet in op een strikte opvolging
van de werven. De bouwkosten zijn over het algemeen onder controle en respecteren de gestelde
kostprijsnormen (NFS2 en sinds 2012 de FS3-norm) in de ontwerpfase, bij de bestelling en tijdens de
uitvoering. De visitatiecommissie beoordeelt het prijsbewust bouwen bij de SHM als goed.
▪

De SHM heeft de voorbije jaren in uitvoering van het strategisch plan aankoop gronden en panden diverse verwervingen verricht (zie OD 1.4). Beschikbare gronden, die passen binnen het beleidskader van Nieuw Dak, zijn in Genk evenwel schaars geworden. Bij de verwerving houdt
Nieuw Dak niet enkel rekening met het aantal realiseerbare wooneenheden, maar ook zoveel als
mogelijk met de (extra) kost voor infrastructuur en de bouwkost van de realiseerbare wooneenheden. De SHM probeert vooral in te zetten op de bouw van eengezinswoningen (zie O.D 1.1). De
mogelijkheid om dergelijke woongelegenheden te kunnen realiseren tegen een redelijke prijs is
een criterium dat de SHM de laatste jaren in rekening brengt bij het nemen van beslissingen voor
het verwerven van gronden (zie OD 1.4). Bij vervangingsbouw of voor nieuwbouw op gronden
die reeds in bezit zijn van de SHM of aangekocht werden, is ze afhankelijk van de dichtheden
(woningen per hectare) die door de gemeentes worden toegestaan of opgelegd. Daarom gaat
Nieuw Dak bij de stad en gemeente altijd voor de verwerving na of er op die gronden kan gebouwd worden en volgens welke dichtheden. De beleids- en woonactoren bevestigden tijdens de
visitatiegesprekken dat er op voorhand intensief overlegd wordt (zie OD 1.1 en OD 1.4). De visitatiecommissie apprecieert deze samenwerking.

▪

De SHM zet haar restgronden in Genk op een slimme manier in om door middel van grondruil met
de stad bij vervangingsbouw de bebouwbare oppervlakte te verhogen en wat minder dicht te
kunnen bouwen. De gronden rond de appartementsblokken van Nieuw Dak zijn in principe eigendom van de stad Genk. Bij een uitbreiding van de bouwoppervlakte, met lagere dichtheden,
moet de SHM in dat geval bijkomend grond verwerven, wat dus gebeurt via grondruil.

▪

Bij renovatieprojecten gaat de SHM na welke optie - vervangingsbouw inclusief mogelijke verdichting of renovatie - OD 2.1).

▪

In de periode 2013-2017 heeft de SHM een aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten in eigen beheer gerealiseerd waarbij de visitatiecommissie kon nagaan of het ramingsbedrag en bestelbedrag
van de werken al dan niet onder het subsidiabel leningsplafond bleven. Indien de SHM onder het
subsidiabel leningsplafond (NFS2 en sinds 2012 FS3) blijft, kan ze de investeringen financieren door
middel van een gesubsidieerde lening. Indien de investeringen dit subsidiabel leningsplafond overschrijden, dient de SHM voor de overschrijding een beroep te doen op de eigen middelen of op
een marktconforme en dus duurdere lening. De visitatiecommissie heeft 12 recent uitgevoerde
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nieuwbouw- en renovatieprojecten van nabij bekeken. Uit deze analyse blijkt dat de SHM het subsidiabel leningsplafond tijdens de ontwerpfase en bij de bestelling in alle projecten heeft gerespecteerd.
▪

Naast het bestelbedrag van de werken is ook het uitvoeringsbedrag van belang, want dit bepaalt
in welke mate de SHM het leningsplafond uiteindelijk heeft gerespecteerd. Van die 12 bovenvermelde projecten, waren er 6 projecten opgeleverd en werd bij 4 van die 6 het leningsplafond gerespecteerd. De overschrijdingen, in de 2 andere projecten, bedroegen respectievelijk 7,3% en
11,6%. Maar het betrof telkens hele kleine renovatieprojecten van 2 woningen. In absolute termen
waren de overschrijdingen minimaal.

▪

Rekening houdend met het omvangrijke bouw- en vooral renovatieprogramma van de SHM voor
de volgende jaren (zie OD 1.1 en OD 2.1), onder andere vertaald in de masterplannen, is het onder
controle houden van de bouwkosten van cruciaal belang. Zelfs een beperkte overschrijding van
mensen om meer kostenbewust te bouwen. Enkele voorbeelden:
o bij de keuze tussen renovatie of vervangingsbouw maakt de SHM waar mogelijk een
grondige analyse van de voor- en nadelen van beide opties (zie OD 2.1);
o de SHM geeft uitgebreide ontwerprichtlijnen, aanvullend op de C2008 van de VMSW,
mee met de architecten. Deze bevatten een uitgebreid pakket aan eisen en aanbevelingen die gebaseerd zijn op de bouwervaring van de SHM. Nieuw Dak heeft deze re-

o

o

o

o
o

;
de SHM maakt gebruik van de architectuurwedstrijd (zie het recente project Dominikanenklooster --- Wijk Termien te Genk), onder andere om de bouwkost onder controle te houden. Nieuw Dak heeft in het bestek van de ontwerpopdracht duidelijk gestipuleerd dat de kostprijs van het ontwerp maximaal 95% van de FS3-norm mag bedragen. Met deze verplichting probeert Nieuw Dak een buffer in te bouwen zodat ze
het FS3-leningsplafond van de VMSW niet overschrijdt. Recent heeft de SHM aan deze
verplichting ook toegevoegd dat bij een overschrijding van de maximale kostprijs
opgelegd door de VMSW bij aanbesteding het ontwerpteam een kosteloze herwerking van het ontwerp zal uitvoeren. De SHM heeft dit effectief toegepast bij enkele
projecten zoals het project Kruisstraat Oudsbergen voor 4 woongelegenheden, en
nog recent in Genk bij het project Hoogstraat voor 9 appartementen. De aanwezige
woonactoren en de beleidsverantwoordelijken bevestigden overigens dat de SHM in
een heel vroeg stadium overleg pleegt met hen omtrent de technische en inhoudelijke haalbaarheid van de door haar beoogde projecten. Tevens verhoogt het gebruik
van de architectuurwedstrijd het draagvlak bij de belanghebbenden aangezien ze in
de ontwerpfase kunnen meebeslissen over het ingediende projectvoorstel (zie OD 1.1);
in het bestek voor het ontwerpteam is een maximumkostprijs opgenomen voor de
infrastructuurwerken. Ook hier geldt dat Nieuw Dak een kosteloze herwerking kan
eisen indien het budget niet gerespecteerd wordt;
de SHM zet duidelijk in op de opvolging van de werven (bv. deelname aan de wekelijkse werfvergaderingen) en probeert daarom het aantal gelijktijdig lopende werven
onder controle te houden zodat dit haalbaar is met het huidige team. De contractwijzigingen in meer ten opzichte van het aanbestedingsbedrag zijn in het algemeen
onder controle.
indien blijkt dat bij de aanbesteding de kostprijsnorm overschreden wordt, besteedt
de SHM het dossier opnieuw aan (bv. As, Ter Heide --- 26 woongelegenheden);
Nieuw Dak heeft een heel uitgebreid en erg overzichtelijk systeem voor de globale en
gedetailleerd opvolging van haar projecten onder andere via het lanteam Dit bestaat enerzijds uit het sjabloon planteam. Deze template bevat werkelijk alle informatie van een project vanaf het eerste idee tot en met de definitieve oplevering, inclu, maar ook de contactdata, werfopvolging, technische mel-
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o

(zie OD 1.1). Anderzijds is dat ook een team met een wisselende samenstelling van medewerkers van de SHM, die op een uniforme wijze werken, waardoor
informatie en de planning gemakkelijker zijn af te stemmen;
Nieuw Dak stimuleert haar medewerkers om deel te nemen aan studiedagen en opleidingen om zo kennis op te doen uit inspirerende projecten en ervaringen van andere organisaties en personen. Opleidingen van welke aard ook zorgen ervoor dat de

goede kennis van materialen is belangrijk om gemotiveerde keuzes te maken tijdens
het bouwtraject;
o vanaf de eerste contacten met de ontwerpers licht de SHM het mechanisme van
huurlasten toe en vraagt ze om concepten te bedenken waar huurlasten uitgesloten
zijn (bv. geen gemeenschappelijk delen) of tot een minimum beperkt zijn. De recurrente exploitatiekosten of uitgestelde kosten brengt zij hierbij in rekening.
De prestaties op deze operationele doelstelling worden deels verklaard door een goede organisatiebesturing en -beheersing.
▪

De SHM wordt ook geconfronteerd met een context die de bouwkosten opdrijft:
o betaalbare gronden en panden in Genk en in sommige andere gemeentes van het actieterrein, die passen binnen het beleidskader van Nieuw Dak, zijn heel schaars geworden en in feite niet meer beschikbaar;
o verder brengt Nieuw Dak aan dat de huidige bouwmarkt erg krap is, waardoor de
SHM vaak maar 1 of een paar inschrijvingen op haar aanbestedingen binnenkrijgt met
een hogere prijs tot gevolg;
o tenslotte leggen sommige gemeentes uit het actieterrein bijkomende bouwkundige
verplichtingen op, zoals:
▪ een verplicht ondergrondse parking, bijvoorbeeld vanaf 5 gestapelde woningen in centrumgebied;
▪ in Genk mag slechts gebouwd worden vanaf 5 meter van de perceelgrens in
plaats van de normale 3 meter;
▪ bij private buitenruimtes dient de SHM soms terrassen en tuinbergingen te
voorzien om koterijen te vermijden.
Vaak kan de SHM wel tot een compromis komen met de betrokken gemeente of stad
om de kostprijs onder controle te houden.

▪

Nieuw Dak doet zoveel mogelijk een beroep op subsidies en tussenkomsten voor duurzaamheidsmaatregelen (verstrekt door o.a. de Vlaamse overheid en de netwerkbeheerders zoals subsidies via het Vlaams Klimaatfonds of voor actieve SH
om de kostprijs van de sociale
huurwoningen te drukken (zie ook OD 2.1). In 2017 was dat voor ongeveer 0,53 mio euro, om te
stijgen naar 1,3 mio euro in 2018. Voor de extra maatregelen om te voldoen aan de BEN-normen
bij de renovatie van 104 appartementen Kolderbos 4 te Genk heeft de SHM EFRO-subsidies aangevraagd en bekomen.

▪

Nieuw Dak maakt af en toe gebruik van verschillende technieken om haar sociaal huurpatrimonium uit te breiden. Dat doet zij bijvoorbeeld via CBO-procedure (zie OD 1.1). Zo heeft de SHM zich
ingeschreven voor de nieuwe CBO-ronde. In principe voldoen verwervingen in dergelijke gevallen
altijd aan de kostprijsnormen. De SHM doet slechts sporadisch een beroep op het voorkooprecht
en het recht van wederinkoop, voornamelijk omwille van de ongunstige verhouding prijskwaliteit van de aangeboden woningen, waarbij de totaalkost het plafond van de simulatietabel
(kostprijsnorm) zou overschrijden.

OD 3.2: De SHM verhuurt prijsbewust
Beoordeling: goed

In 2017 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse huurlast per woning 246 euro. De SHM situeert zich hiermee
bij de 40% SHM met de hoogste huurlasten. Het aandeel appartementen in het patrimonium (49%),
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waar traditioneel hogere huurlasten mee gepaard gaan, is wel vrij hoog in vergelijking met de sector.
De huurlasten vertoonden tot 2015 een stijgende trend om daarna stabiel te blijven. Nieuw Dak heeft
maatregelen genomen om de huurlasten onder controle te houden. De SHM heeft een visie op het
verlagen van de huurlasten en van de kosten voor de nutsvoorzieningen voor de huurders. Ze vertaalt deze in concrete acties. De SHM heeft een inzicht in de samenstelling van de huurlasten per
wooncomplex en in de evolutie over de tijd. Nieuw Dak voert eveneens voorcontroles uit bij een
huuropzegging om kosten voor de vertrekkende huurder zo laag mogelijk te houden. De visitatiecommissie vindt dat de SHM goede prestaties levert voor deze doelstelling.
▪

De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurlasten (waarop de SHM vat
heeft) maar uiteraard ook de huurprijs (die voornamelijk afhankelijk is van het inkomen van de
huurder en waarop de SHM geen invloed heeft) en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water
(waar een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij huurder en de SHM --- zie OD 4.1). Bij Nieuw Dak
bedraagt de (mediaan) huurprijs per maand voor een eengezinswoning 329 euro en 245 euro voor
een duplex. Daarmee behoort Nieuw Dak telkens tot de 20
(mediaan) huurprijs. Voor de appartementen is dat 227 euro en dat is bij de 20% laagste mediaanhuurprijs van de sector. Het inkomen van de huurder en in mindere mate de marktwaarde
van de woning zijn het meest bepalend voor de huurprijs. Daarom wordt de huurprijs van sociale
woningen niet als prestatie van een SHM beschouwd maar als een effectindicator. Het mediaan
equivalent netto belastbaar inkomen van de huurders van Nieuw Dak ligt met 14.236 euro (2017)
bij de 40% laagste van de sector. Gemiddeld besteden de huurders 18% van hun maandelijks inkomen aan de huur (= gemiddelde woonquote voor alle sociale huurders van de SHM). Bij een
40
Niettemin is het zo dat het verschil tussen de aangerekende sociale huur en de (huur)marktwaarde voor een woning, een appartement en duplex respectievelijk
ongeveer 334 euro, 288 euro en 303 euro bedraagt. De sociale huurders betalen m.a.w. gemiddeld
gezien een substantieel lagere huurprijs dan op de private markt.

▪

De gemiddelde huurlast per woongelegenheid bij Nieuw Dak bedroeg 246 euro per jaar in 2017.
Daarmee behoort Nieuw Dak tot de 40% SHM met de hoogste huurlasten. Het niveau van de
huurlasten houdt normalerwijze sterk verband met het aandeel van het patrimonium dat uit appartementen bestaat. Aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten gekoppeld door de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (traphal, lift, groen,
Nieuw Dak
bedraagt het aandeel appartementen 49% (duplexen niet meegeteld). Dat is bij de 30% hoogste
van de sector. De jaarlijkse huurlasten stegen van 169 euro in 2013 naar 251 euro in 2015 om daarna stabiel te blijven.

▪

De totale huurlast voor alle huurders samen bedroeg ongeveer 847.000 euro in 2017. De drie belangrijkste posten zijn de vergoedingen voor het onderhoud gemene delen (305.000 euro), de
vergoeding premiekost afstand van verhaal (ongeveer 93.000 euro) en de vergoeding voor het
onderhoud van het CV-installaties (ongeveer 327.000 euro).

▪

Naar aanleiding van de vorige visitatie heeft de SHM een plan van aanpak uitgewerkt om de
huurlasten te beperken. De SHM doet concrete inspanningen om de huurlasten en de andere kosten voor de huurder onder controle te houden en vertrekt daarbij onder andere van het inzicht
dat ze heeft in de samenstelling van die lasten. Nieuw Dak begrijpt dat het doen dalen van de
huurlasten een uitdaging blijft.
o Nieuw Dak beschikt over gedetailleerde overzichten van de aangerekende huurlasten
per woning en per groep van woningen voor de periode 2013-2018, inclusief de verschilpercentages ten opzichte van het voorgaande jaar. Als de huurlasten of de kosten voor de nutsvoorzieningen oplopen gaat de SHM op zoek naar de oorzaak hiervan
o Nieuw Dak
van verhaal ten opzichte
ongeveer 20 euro per jaar.
Dit houdt in dat de huurder enkel een brandverzekering moet afsluiten voor zijn inboedel. Vanuit het standpunt van de huurder doet dit de kosten dalen. Hij dient im-
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mers geen individuele brandverzekering voor de huurdersaansprakelijkheid meer af
te
huurderaansprakelijkheid is afgedekt door een verzekering;
o Voor gemeenschappelijke delen in projecten wordt er via het Vlaams Energie Bedrijf
(VEB) energie geleverd. Zij garanderen de laagste prijzen;
o Het gemeenschappelijk groen heeft de SHM zoveel als mogelijk overgedragen aan de
gemeente als openbaar domein om de kosten van onderhoud te beperken;
o De SHM probeert de oppervlakte van gemene delen zo compact en onderhoudsvriendelijk mogelijk te houden en neemt dat op in de ontwerprichtlijnen voor haar ontwerpers;
o Nieuw Dak vergelijkt regelmatig prijzen en schrijft daarbij inschakelbedrijven aan;
o De SHM heeft samen met Stebo energiescans opgezet. Bij sommige bewoners laat ze
vervolgscan uitvoeren. Ze geeft bij nieuwe verhuringen uitleg over de installaties,
verluchting en energiegebruik in de woning.
Over het algemeen vonden de aanwezige huurders op de visitatiegesprekken de huurlasten aanvaardbaar.
▪

De SHM probeert de zelfverantwoordelijkheid van huurders te ondersteunen om zo de huurlasten
verder te drukken. De SHM zoekt daarbij naar vrijwilligers voor het schoonmaken, het groenonijdens het participatieproces bij renovatiewerken of nieuwbouwprojecten is het
bespreken van de kosten en het verlagen van de huurlasten een onderwerp (zie OD 4.1 en OD 4.3).
Ze schakelt ook vrijwilligers in als verwarmingsambassadeurs, voor het zoutstrooien, de afvalophaling, enz..

▪

Onderhoud en herstel, wie doet wat en wie betaalt?: het is voor de huurders over het algemeen
niet altijd even duidelijk. In het geval van Nieuw Dak kunnen de huurders op de website terecht
voor informatie over wie wat moet herstellen of onderhouden. Deze interactieve tool is ontwikkeld via het Limburgs Woonplatform
ten al of niet ter zijner laste vallen (zie ook OD 2.1). Voor herstellingen ten laste van de huurders,
kunnen zij vrijblijvend een beroep doen op de technische dienst van de SHM waarbij Nieuw Dak
werkt op basis van vooraf gekende forfaitaire bedragen. Deze laatste zijn gebaseerd op een normaal uurtarief.

▪

Bij de opzegging van het huurcontract voert de SHM een voorcontrole uit waarbij een medewerker van de technische dienst ter plaatse gaat om de eventuele huurschade te bekijken. Bij een
dergelijke voorcontrole kan de SHM aangeven welke elementen de huurder zelf tijdig kan oplossen, waardoor in sommige gevallen dure afrekeningen voor de huurder voorkomen kunnen worden.

De visitatiecommissie adviseert wel om te blijven inzetten op het beperken van de huurlasten en dit
samen met de huurders. Zoals bij de vorige visitatie reeds aangegeven, het sociale beleid van de SHM
is daarbij een belangrijke troef.

4.4 PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
OD 4.1: De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners
Beoordeling: zeer goed

Nieuw Dak zet sterk in op huisvestingsondersteuning van de bewoners doorheen de verschillende
fasen en aspecten van het traject, zoals bij de inhuurneming en (interne) verhuizing, het onderhoud
van de woning en bij het kosten- en milieubewust woongedrag. De visie is vertaald naar concrete
resultaatsgerichte procedures en praktijken. Nieuw Dak vormt en stuurt het personeel op basis hiervan aan. Op basis van signalen van bewoners, actoren en eigen inzichten innoveert en versterkt
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lening en verhoogde huurderstevredenheid. Nieuw Dak werkt samen met specifieke ondersteuningsof begeleidingsinstanties en verwijst huurders zo nodig door. De visitatiecommissie beoordeelt de
prestaties van de SHM voor huisvestingsondersteuning als zeer goed.
▪

Zodra Nieuw Dak oordeelt dat ze een woning kan verhuren, schrijft de SHM de huurder aan die
bovenaan op de wachtlijst staat. Voor panden waarvan de verhuring minder evident is, nodigt
de SHM sinds kort meerdere kandidaat-huurders uit. De uitnodigingsbrief geeft duidelijk de te zetten stappen aan. Nieuw Dak voorziet steeds een maand tussen de uithuizing en de (nieuwe) inhuizing, om de woning op orde te zetten. De SHM staat zo nodig ook open voor de vraag om de
huurovereenkomst een maand later te laten ingaan. Zo kan de nieuwe huurder, die nog zijn huidige
huurovereenkomst moet opzeggen, de periode van dubbele huur beperken. De visitatiecommissie waardeert deze aanpak. Ze wijst wel op de gevolgen van de werkwijze op de leegstand en de inkomsten en adviseert om na te gaan of de aanpak voldoende meerwaarde biedt in
verhouding tot de gederfde inkomsten.

▪

huurder uit voor een uitgebreid gesprek van ongeveer een uur. Nieuw Dak kiest bewust voor het
herhalen van de belangrijkste informatie bij de inhuurneming en bij het onthaal nieuwkomers ,
zodat de huurder deze goed begrijpt en het belang ervan inziet. De visitatiecommissie waardeert
deze aanpak.

▪

De wijkmeester, die per wijk een ondersteunende en controlerende functie heeft, zorgt voor een
goede inhuizing, met sleuteloverdracht, meteropname en toelichting over het juist gebruik van de
(nieuwe) toestellen, over het reglement van inwendige orde, over
ontvangt eveneens de onthaalmap. De wijkmeester brengt na drie maanden een opvolgbezoek,
waarbij hij de huurder bevraagt over bovenstaande punten en op maat aanvullende informatie
verstrekt. Hij maakt dan een inschatting of verdere opvolging nodig is (door maatschappelijk
werker of andere). Het opvolgbezoek kan ook collectief gebeuren bij nieuwbouw- of renovatie, of
waar er verhoogde sociale druk is. De huurders leren zo elkaar beter kennen. In bepaalde wijken
gaan de buurtwerkers eveneens kennis maken.

▪

nterviewden) leerde de SHM dat ze de nieuwe
huurder meer de tijd dient te geven om zelf gebreken aan de woning op te sporen. Daarom gaat
de plaatsbeschrijving nu pas na enkele dagen door. De nieuwe bewoner kan zo Post-its kleven
op wat niet in orde is. Door de aanwezigheid van de eigen technici en van de wijkmeesters is de
SHM nadien nog regelmatig aanwezig in de woningen. Ook de buurtwerkers en andere actoren
geven aan de SHM door waar huisvestingsondersteuning aangewezen is. De huurders die de visitatiecommissie ontmoette, spraken zich positief uit over de informatie en begeleiding in de eerste
maanden. De visitatiecommissie stelt vast dat de huisvestingsondersteuning bij de inhuurneming
doorgaans zeer goed verloopt en dat Nieuw Dak de aanpak regelmatig optimaliseert. Dit is een
belangrijk element van organisatiebesturing en ---beheersing.

▪

Nieuw Dak zorgt conform de procedure zeer tijdig voor duidelijke informatie bij een verhuis naar
aanleiding van een renovatie en bij grote verhuisbewegingen. De SHM biedt daarbij ruime ondersteuning aan en houdt het in dat geval
voor senioren. Met
het project samen de verhuiskar trekken zorgt de SHM voor sterke informatie en afstemming
(zie OD.4.4). Nieuw Dak heeft proefwoningen ter beschikking gesteld van senioren, zodat deze zich
vanuit de eigen ervaring kunnen voorbereiden en aandachtspunten kunnen signaleren over de
nieuwe woning, een aanpak die de visitatiecommissie waardeert (OD. 2.1.).

▪

De SHM sensibiliseert huurders na de eerste maanden voor een goed, gezond, kosten- en milieubewust gebruik en onderhoud van de woning. Ze neemt hiertoe vernieuwende initiatieven. Zo
controleren de wijkmeesters maandelijks het verbruik van collectieve systemen, waarop de SHM
zo nodig de oorzaak van grote afwijkingen onderzoekt. Dit kan het gevolg zijn van woongedrag
of van een technisch probleem. De SHM bezorgt de huurder in het eerste geval specifieke informa-
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tie en tips. Nieuw Dak heeft speciaal aandacht voor condensatieproblemen met mogelijk schimmelvorming in de woningen als gevolg. Nieuw Dak biedt dan een begeleidingstraject aan. Eerst
sluit men technische problemen uit of lost men ze op. Vervolgens begeleidt men de huurder, om
zo het woongedrag te veranderen, volgens een gefaseerde vaste systematiek, vastgelegd in een
procedure. De SHM maakt gebruik van dataloggers om zo tot verfijnde analyses te komen. In het
condensatieseizoen in 2017 heeft Nieuw Dak 111 condens-gerelateerde problemen onderzocht en
waar nodig gerichte actie ondernomen. De visitatiecommissie erkent hierin een succesvolle, goed
doordachte en resultaatsgerichte aanpak.
▪

De SHM maakt er werk van om huurders als aanspreekpunt of contactpersoon in te zetten voor
de eigen dienstverlening en voor andere bewoners. Zo werkt de SHM met huurders als verwarmings- en afvalambassadeurs, een originele en sterke aanpak. Daarbij traint en ondersteunt Nieuw
Dak bewoners die andere huurders dan laagdrempelig informeren en helpen ( train de trainer ).
Samen met Stebo voert Nieuw Dak energiescans uit. Met de Stad Genk, Fluvius, Stebo en SVK is
een initiatief lopend bij huurders die elektrisch verwarmen om hun energiekosten te beperken.
Met Goed Wonen en Komosie, ondernemingen uit de lokale diensteneconomie, werkte de SHM in
2018 aan een pilootproject voor het uitvoeren van 20 gratis sorteerscans met als doel afval te
voorkomen en beter te sorteren.

▪

De raad van bestuur heeft een stappenplan goedgekeurd om huurders van onderbezette woningen te stimuleren tot een mutatie. Als eerste stap schrijft Nieuw Dak een brief naar deze huurders. Daarna hebben de meeste betrokkenen zich ingeschreven op de wachtlijsten voor een kleinere woning (zie O.1.5). Wie nog niet reageerde zal bezocht worden door medewerkers van Nieuw
Dak. Huurders van overbezette woningen zijn vaak al kandidaat voor mutatie naar een geschikte
woning en vragen zodra mogelijk de wettelijke voorrang aan. De SHM stimuleert de huurders
hiertoe.

▪

Het team van twaalf technici werkt vooral op EHBO , Eerste Hulp Bij Ongemakken, zodat de
huurder snel geholpen is en problemen niet escaleren. Nieuw Dak voert kleinere herstellingen ten
laste van de huurder uit op zijn vraag, dit op een forfaitaire kostenbasis (zie OD 3.2). Als een
de SHM direct een afspraak voor een
voorcontrole. De huurder verneemt dan welke werken hij dient uit te voeren en krijgt desgevallend ook een kostenraming (zie OD 3.2)
rd en kan de bewoner het
nodige (laten) doen om zo een maximale teruggave van de huurwaarborg mogelijk te maken.

▪

De SHM heeft een procedure versnelde toewijzing (artikel 24). Ze maakt gebruik van de mogelijkheid om een begeleidingsovereenkomst te koppelen aan het huurcontract en benut hiertoe de
maximale marge van 1% van het patrimonium, bepaald in het ministerieel besluit (Zie OD. 1.5).

▪

Uit de globale huurderstevredenheidsbevraging 2018 (zie OD. 6.3) blijkt dat meer dan 80% van de
huurders vindt dat Nieuw Dak voldoende inspanningen doet om hen te informeren, wat significant beter is dan bij een gelijkaardige bevraging in 2012. De overgrote meerderheid geeft in 2018
aan dat ze zich ernstig genomen voelt wanneer ze een brief of mail stuurt, dat de SHM hen vooruit helpt, dat ze tevreden zijn over de manier waarop en de snelheid waarmee men de herstelling
uitvoert. De huurders en actoren waarmee de visitatiecommissie sprak bevestigen die sterke aanpak. De commissie waardeert de verbeterinitiatieven die aan de grondslag liggen, de gehanteerde
systematiek als maatregel van organisatiebeheersing en de aldus bereikte resultaten. De wachttijden bij complexere technische interventies blijven aandacht vragen, ondanks de hiervoor geleverde inspanningen (zie ook OD 6.1).

OD 4.2: De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid
Beoordeling: goed

Nieuw Dak heeft een duidelijke aanpak om uithuiszetting wegens huurdersachterstal, verwaarlozing
en domiciliefraude te beperken. De SHM spreekt huurders herhaaldelijk aan, ondersteunt ze, responsaVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW DAK - 7030
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biliseert en verwijst zo nodig door. Nieuw Dak kiest er uitdrukkelijk voor om kort op de bal te spelen
bij huurdersachterstal. Softwareproblemen hebben evenwel geleid tot een opgelopen huurdersachterstand. Nieuw Dak pakt overlast en verwaarlozing van de woning resultaatsgericht aan en zet in op
het vermijden van domiciliefraude. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor woonzekerheid als goed.
▪

De aanpak van huurdersachterstal is sedert de vorige visitatie bijgestuurd en beschreven in een
duidelijke procedure. In samenspraak met de OCMW s heeft de SHM de termijn tussen de herinneringen ingekort. Ze kiest voor een pertinente aanpak, maar met soepelheid. De SHM neemt regelmatig telefonisch contact op met huurders met achterstal. De huurder krijgt de vijfde dag na
een afbetalingsregeling komt afspreken. Huurders met betalingsproblemen nodigt men uit op het
LAC Huisvesting. Zo kan het OCMW hen al vroeg ondersteuning bieden.

▪

De huurdersachterstal (huur en huurlasten) van de zittende huurders nam tijdens de visitatieperiode af, met uitzondering voor de periode sedert juli 2017. Door ernstige softwareproblemen (zie
OD 5.3.) was het Nieuw Dak niet mogelijk de achterstallen conform de procedure op te volgen in
de periode tussen juli 2017 en april 2018. In deze periode heeft de SHM vooral ingezet op het innen
van de achterstallen van meer dan 900 euro. Hiervoor is onmiddellijk het OCMW ingeschakeld,
onder de vorm van een LAC huisvesting. De telefonische opvolging werd, waar mogelijk, opgedreven. Sedert maart 2018 is een extra medewerker aangeworven voor debiteurenopvolging en
vanaf april zet de SHM terug versterkt en met succes in op de inning. Nieuw Dak stelt dat ze door
de huidige intensieve aanpak en begeleiding de huurders met achterstal maximaal terug tot een
normaal betaalpatroon zal kunnen brengen, zodat de woonzekerheid eventueel slechts voor een
zeer beperkt aantal huurders in het gedrang zal komen. Over 2018 waren er 5 effectieve uitzettin. 9 procedures tot uithuiszetting zijn lopend. Het aantal dossiers van huurders dat aan het LAC-Huisvesting is overgemaakt, verdubbelde (150 in 2018 tegenover 75 in 2016), zodat het nog onduidelijk is in welke mate de SHM de problemen voor de huurders (en voor zichzelf) zal kunnen beperken. Voor huurders met een hoge huurachterstal is een
afbetalingsregeling voorzien, die het voor hen draagbaar maakt. In een aantal gevallen heeft het
OCMW de schuld overgenomen en is er een regeling via budgetbemiddeling. Eind 2018 hadden 141
huurders een afbetalingsplan lopen en 58 bewoners zaten in een collectieve schuldenregeling.
Huurders en de welzijnsactoren waar de visitatiecommissie mee sprak, stellen dat Nieuw Dak een
correcte aanpak bij huurdersachterstal hanteert en waar mogelijk soepel is om bij tijdelijke problemen een oplossing te bieden.

▪

In het licht van de bovenvermelde softwareproblemen dringt de visitatiecommissie er op aan dat
de SHM de aanpak van de huurdersachterstallen en de resultaten ervan regelmatig op het management- en beleidsniveau blijft evalueren, met oog voor de belangen van de huurders en van
de SHM. Ze waardeert verder de sterke aanpak doorheen het hele traject en de over de visitatieperiode bereikte resultaten. Om de huurdersachterstallen nog verder te beperken suggereert de
visitatiecommissie om de eerste aanmaning (telefoon of sms) sneller te laten vertrekken na de
vooropgestelde betaaldatum, de 10de van de maand. Ze stelt ook voor om de communicatie met
de betrokken huurders verder te optimaliseren door in te zetten op de mogelijkheden die nieuwe
-berichten en/of mails met eventueel
de herinneringsbrieven in bijlage. De commissie suggereert Nieuw Dak om alle procedures in een
standaardformaat te verwerken, met datum- en versiebeheer, zodat het voor iedereen duidelijk is
wat de laatste versie is en of de werkwijze gevalideerd is.

▪

Nieuw Dak houdt de redenen voor huuropzegging door de verhuurder bij. Door de preventieve
en ondersteunende aanpak heeft de SHM een laag uitzettingscijfer. Nieuw Dak heeft de bijgehouden informatie verfijnd, omdat bleek dat huurdersachterstal vaak samengaat met problematieken
zoals verwaarlozing, domiciliefraude of overlast. Zo kan Nieuw Dak gerichter op de oorzaken inspelen. D
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wel niet volledig op de wijze zoals sedert 2017 vereist is (zie draaiboek voor de prestatiebeoordeling).
▪

Nieuw Dak heeft zicht op problematisch woongedrag en pakt dit resoluut aan. Waar individuele
problemen zoals burenruzie en slecht onderhoud de woonzekerheid in het gedrang kunnen brengen, is er hierover overleg met de gespecialiseerde netwerkpartners en zijn er samenwerkingsafspraken vastgelegd in een procedure. Met deze organisaties stemt Nieuw Dak periodiek en ad hoc
af. Er zijn samenwerkingsafspraken voor de aanpak bij burenconflicten met het veiligheidshuis
(GAOZ in Genk) en de wijkpolitie. Bij problematisch onderhoud is er een samenwerking o.a. met
het OCMW en het CAW. De SHM betrekt ook het (sociaal) netwerk van de huurder. Zeker bij moeilijk bereikbare doelgroepen gaat de SHM voor een laagdrempelige en aanklampende aanpak. Zo
gaat de SHM zelf op huisbezoek, heeft goed uitgewerkte procedures voor burenruzie en overlast
okken partijen. Ze heeft
duidelijke sturende affiches die ze in de gebouwen ophangt en die per fase de voorgestelde aanpak weergeven. Bij verwaarlozing van de woning door de huurder zet Nieuw Dak in eerste instantie in op preventie en gaat zo nodig na of e
-Limburg. Voor domiciliewordt domiciliefraude veelal snel geregulariseerd. Nieuw Dak heeft dus zicht op problematisch
woongedrag en pakt dit resoluut aan.

▪

De visitatiecommissie stelt vast dat de SHM een adequaat gerichte meersporenaanpak hanteert
om uithuiszetting te voorkomen, waar ze de juiste actoren in betrekt. Huurders geven aan een
nog snellere en betere oplossing te verwachten bij problematisch woongedrag. Enkele welzijnspartners die aanwezig waren tijdens de visitatiegesprekken, signaleerden dat een meer gestructureerde periodieke evaluatie van de samenwerking tot een versterkte aanpak kan leiden. Ze
vermelden ook dat de lage scholingsgraad en kwetsbare positie van veel huurders meebrengt dat
ze laat reageren op aanmaningen. Snellere informatiedoorstroming en afstemming met de welzijnsactoren kan daarom mogelijk nuttig zijn. De visitatiecommissie raadt aan op basis van deze
signalen en van een expliciete periodieke evaluatie samen met de welzijnspartners na te gaan of
verdere optimalisaties in de aanpak mogelijk zijn.

OD 4.3: De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan
Beoordeling: goed

Nieuw Dak heeft haar visie op de leefbaarheidsproblematiek recent geactualiseerd. Hierin zit een concrete aanpak om de leefbaarheid te bevorderen en om leefbaarheidsproblemen te voorkomen. Nog
meer dan voorheen zet de SHM in op preventie en op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en
. De SHM neemt initiatieven om huurders hierop aan te
spreken en te ondersteunen. Ze kiest hierbij prioritair voor een werking in wijken met appartementsgebouwen, waar de kansen op samenlevingsproblemen het grootst zijn. Nieuw Dak heeft duidelijk
inzicht in de mogelijkheden van ondersteuning door de woon- en welzijnsactoren en schakelt hen
hiervoor in. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties met betrekking tot het voorkomen van
leefbaarheidsproblemen als goed.
▪
slag 2013 beschreven. De leefbaarheidsproblemen blijven in verhouding relatief beperkt en stellen
zich vooral in de appartementsgebouwen (Nieuw Sledderlo en Kolderbos). De vermaatschappelijking van de zorg en de toenemende probleemsituatie van de doelgroep, waar enkele welzijnsactoren ook op wijzen, vormen een grote uitdaging.
▪

De SHM heeft een ruimer kader rond leefbaarheid uitgewerkt. Ze wil blijven groeien in het ondersteunend en versterkend werken aan het samenleven in haar wijken en wil daarbij structureel
vernieuwend zijn. Het voorkomen en aanpakken van leefbaarheidsproblemen krijgt daartoe nu
meer aandacht. Nieuw Dak maakt daarbij een onderscheid tussen een structurele werking (vooral
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bij appartementsgebouwen) en een ad hoc-werking, Bij acute leefbaarheidsproblemen probeert
Nieuw Dak in eerste instantie brandjes te blussen zodat de huurders weten dat de SHM hen
hoort en helpt. Wijkmeesters en maatschappelijk werkers dienen nu zelf meer dan voorheen signalen op te pikken en de nodige acties op elkaar af te stemmen. Daarbij heeft de SHM verhoogde
aandacht voor het motiveren en stimuleren van huurders tot het leveren van een bijdrage aan
de leefbaarheid en aan een positief imago voor de wijk. Nieuw Dak spreekt hen aan om te komen
tot doordachte en gemeenschappelijk gedragen acties en resultaten. Nieuw Dak is creatief in de
gehanteerde werkvormen en bepaalt wat haar eigen bijdrage is en wat deze is van de partners
(buurtopbouwwerk en welzijnsactoren). Voorbeelden zijn de woonbegeleiding en het project bemoeizorg van het CAW-Limburg. In wijken met verhoogd risico op problematieken zoals afval,
drugs, hoge
cties op elkaar af
te stemmen. De loopbruggesprekken op de Hooiweg 105 en een bevraging omtrent het wonen
hebben er geleid tot een opruimactie. De wijk- en soepbabbels en de theekransjes in verschillende
wijken resulteerden onder meer in samenwerking met vrijwilligers (afvalambassadeurs, verwaren in het project rond scooters op het Vijverhof. Met de informaatjes en
met de ambassadeurs speelt Nieuw Dak kort op de bal. De SHM informeert duidelijk over aanpak
en resultaten. Relevante informatie en realisaties komen op de website.
▪

Nieuw Dak hanteert een brede en doordachte leefbaarheids- en bewonersbetrokkenheidsvisie bij
het ontwikkelen van nieuwbouw en renovatieprojecten. Bouwconcepten bekijkt de SHM vanuit
het sociaal oogpunt. Nieuw Dak stemt het aanbod af op de noden, met verschillende typen van
woningen, sociale mix en deconcentratie, daarbij ook rekening houdend met de visie van de stad
of gemeente en de evolutie van de noden op basis van de wachtlijstenanalyse (zie OD 1.5). De SHM
stemt van in de conceptfase af met het betrokken bestuur over infrastructurele elementen die de
leefbaarheid bepalen en neemt bredere inzichten van netwerkpartners mee (OCMW, buurtwerk).
De SHM geeft bewoners inspraak van bij het ontwerpen van projecten, wat bijdraagt aan het toekomstig samenleven. Nieuw Dak kapitaliseert haar ervaringen van vorige projecten en analyseert
de manier waarop huurders nu samenleven. De visitatiecommissie raadt aan om de visie en concrete elementen verder neer te schrijven zodat de SHM hier bij alle projecten maximaal gebruik
kan van maken.

▪

Buiten Genk treedt de SHM meer reactief op, daar is er doorgaans een minder grote concentratie
van sociale huurders. Nieuw Dak benut er meer de eigen aanwezigheid, naast de contacten met
de gemeente, de politie en het OCMW. De visitatiecommissie raadt aan om voor deze gemeenten
(explicieter) de ambities en de daar bijhorende acties te bepalen.

▪

De aanpak van overlast heeft de SHM vernieuwd en vastgelegd in procedure(s) problematisch
woongedrag, vertrekkend van een duidelijke oorzakenanalyse, die naargelang de aard (sociaal,
gezondheid, cultuur/waarden & normen) leiden tot een trapsgewijs actieplan. De SHM stelt zich
op als huisbaas, vanuit een ondersteunende visie, maar met duidelijke aanspraak op de zelfverantwoordelijkheid van de huurder. Zo nodig start preventieve woonbegeleiding en later, indien
nodig, bemoeizorg van het CAW-Limburg een traject. Bemoeizorg begint steeds na een bespreking
op het lokaal clientoverleg. Bij de opstart van bemoeizorg, wordt de situatie ook opgevolgd door
de juridisch medewerker van Nieuw Dak, die een striktere aanpak hanteert met duidelijke verwachtingen en doelen die gehaald moeten worden om een juridische procedure te vermijden.

▪

Nieuw Dak neemt haar verantwoordelijkheid in het verhuren aan bijzondere doelgroepen of
organisaties die wijkversterkend werken (zie OD 1.5.). Zo verhuurt de SHM ook buiten het sociaal
De SHM heeft
Zo voorziet Nieuw Dak met de stad Genk en het OCMW op de (nieuwe)welzijnscampus Portavida
woningen voor diverse doelgroepen met afspraken voor begeleiding.

▪

De beleidsverantwoordelijken en welzijns- en woonactoren waarmee de visitatiecommissie sprak
geven aan dat Nieuw Dak actief meewerkt als zij initiatieven nemen die de betrokkenheid, het
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samenleven of de leefkwaliteit van de huurders versterken. Ze bevestigen de sterke aanpak van
leefbaarheidsproblemen door Nieuw Dak. Huurders bevestigen dit eveneens. Ze gaven ook een
signaal (zie OD. 6.3) dat ze in een aantal gevallen sneller en meer succesvolle actie verwachten.

OD 4.4: De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer
Beoordeling: zeer goed

De visitatiecommissie stelt vast dat Nieuw Dak op diverse niveaus en manieren huurders informeert
en betrekt bij het wijkbeheer en bij haar projecten. De SHM organiseert regelmatig en op creatieve en
effectieve wijze huurdersvergaderingen en doorloopt met hen op innovatieve wijze trajecten om
binnen de mogelijkheden tegemoet te komen aan de bedenkingen van de huurders. De SHM ondersteunt en responsabiliseert bewoners bij constructieve initiatieven. Bij verhuisbewegingen en bij grote
renovaties is het informatie- en afstemmingsproces grondig herwerkt, met sterke betrokkenheid en
aandacht voor de behoeften en ondersteuning van de huurder doorheen het volledige traject. De SHM
neemt initiatieven om het informeren van en communiceren met de huurders mogelijk te maken en te
bevorderen, tot toenemende tevredenheid van de huurders. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor deze doelstelling als zeer goed. Nieuw Dak zet in op vorming van de medewerkers terzake
en documenteert de visie en aanpak.
▪

Nieuw Dak heeft een uitgesproken visie op het vlak van huurdersbetrokkenheid. Voor Nieuw Dak
is er huurdersbetrokkenheid wanneer er een constructieve bijdrage van de huurder mogelijk is
op een thema dat de huurder aanbelangt of bindt met Nieuw Dak. Daar zet de SHM sterk en innovatief op in. In deze aanpak stelt Nieuw Dak onderaan een trede toe te voegen aan de participatieladder nl. luisteren naar wat achter het verhaal van de huurder zit (en veelal op de plaats
van de klant), als een voorafgaande voorwaarde om tot participatie te komen. De SHM hanteert
daarbij het 3G-principe: huurders moeten zich Gehoord, Geholpen en Gerespecteerd voelen. De
SHM komt zo ook tot co-creatie. Ze ambieert op vlak van bewonersparticipatie en vernieuwende
methodieken om toonaangevend te zijn in Vlaanderen.

▪

Nieuw Dak had reeds een sterke traditie van betrokkenheid van de bewoners. Deze aanpak is
verder ontwikkeld. Na een samen met huurders doorlopen proces ( Appreciative Inquiry ) is beslist om van een centrale huurderadviesraad HAR , te evolueren naar HARtjes . Nu werkt Nieuw
Dak met kleiner, meer gediversifieerde werkvormen, dichter bij de huurder, dit zowel fysisch als
inzake thema, telkens met wisselende groepen en inzet per project. Door deze vernieuwde aanpak
weet de SHM huurders meer te betrekken en sneller een positief gevolg te geven aan verbeterpunten die ze aanbrengen. De huurders schakelen zich zo meer in bij het realiseren van verbeteringen, en voelen zich mee verantwoordelijk. De SHM geeft aan dat er meer dan 30 realisaties zijn,
waarbij ze meer dan 300 bewoners bereikt heeft. Voorbeelden van realisaties zijn de dienstverlening bij inhuurneming (plaatsbeschrijving) die het na een korte bevraging bij huurders mogelijk
te werken. In Opglabbeek nemen huurders in een nieuw project de poets- en onderhoudswerken op, na samen te
hebben nagegaan hoe huurlasten kunnen dalen, een aanpak die inspirerend werkte voor een ander project. De visitatiecommissie waardeert deze vernieuwende aanpak, die ertoe leidt dat de
SHM in functie van de situatie en behoeften per wijk of thema gediversifieerde werkvormen hanteert om te luisteren naar de huurders, hen meer en frequenter betrekt bij de analyse en bij het
uitwerken van de oplossing, hen mee responsabiliseert en sneller en meer optimalisaties bereikt.
De visitatiecommissie meent dat hierin een goede praktijk schuilt.

▪

Nieuw Dak stimuleert en ondersteunt ontmoetingen tussen huurders onder meer bij theekransjes
(6 weken na inhuurname), barbecues, soepbabbels, straat- of blokfeesten
heeft voor het bestendigen en versterken van de betrokkenheid, vaak met concrete problemen en
resultaten voor ogen. Als het gaat over projecten met nogal wat vergaderingen dan participeert
de meer mondige groep, zowel autochtonen als allochtonen, ook kansarmen. Indien het gaat over
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een activiteit of iets doen, is het bereik groot. De manier waarop de uitnodigingen gebeuren
(mondeling en kaartje) en door de huurders zelf blijkt een succesfactor in het bereik van de diverse doelgroepen. De SHM geeft aan hiermee jaarlijks 500 tot 1 000 bewoners te bereiken en draagt
zo bij aan het voorkomen en ontdekken van leefbaarheidsproblemen. Zo mogelijk zijn de ontmoetingen aansluitend bij bestaande initiatieven, of samen met partners. Nieuw Dak bereikt hierdoor
moeilijk bereikbare doelgroepen. De werkwijze en afspraken zijn in een nieuwsbrief en procedure
vastgelegd, waardoor de aanpak overdraagbaar is naar andere locaties, wat ook gebeurt.
▪

In Genk trekken ook andere netwerkpartners de kaart van huurdersbetrokkenheid. In de overige
gemeenten van het actieterrein, zoals As, Oudsbergen en Zutendaal, is Nieuw Dak vooral de trekker, samen met de gemeente en/of het OCMW en/of de wijkpolitie. Huurders en actoren die de visitatiecommissie ontmoette spraken zich duidelijk positief uit over de realisaties van de SHM m.b.t.
huurdersbetrokkenheid en wijkbeheer.

▪

Bij (grotere) renovatieprojecten werkt Nieuw Dak nu volgens samen de verhuiskar trekken , een
concept om samen met de huurder het hele renovatietraject vorm te geven. Dit is tot stand gekomen samen met de huurders en het netwerk van Nieuw Dak in een cocreatie-aanpak met meer
dan 80 deelnemers. Dit concept wordt nu systematisch toepast, is grondig doordacht, breed
doorgesproken met alle partijen en projectmatig sterk uitgebouwd. Het heeft als doel om iedere
renovatie. Elk renovatieproject deelt men op in vier fasen. Voor elke fase bepaalt men duidelijk de
vereisten aan communicatie en afstemming. al van in de fase
spreekt tevens met de huurders hoe ze kunnen bijdragen aan het verlagen van huurlasten. De
SHM werkt per project met een planteam, een team overschrijdende projectgroep, met per fase
wisselende bezetting, dat alle fasen doorloopt. Dit leidt tot een plan van aanpak voor het hele
proces, Er is een betere communicatie, resultaat van een reeks (vaak beperkte maar nuttige) aanpassingen in de manier van communiceren en van het tijdstip. Daarbij gaat veel aandacht naar
het luisteren . Dit leidt tot minder frustratie, meer betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid
vanuit de teams en de huurders. Bij de afsluiting is er een evaluatie, beluistert men de huurder.
Nieuw Dak maakt ondermeer gebruik van ambassadeurs en informaatjes (zie OD 4.3). Een verhuisbegeleider en maatschappelijk werker ondersteunen de huurders bij de verhuis. Dit vereist
een versterkte inzet bij het begin van het renovatieprojecten maar beperkt later problemen en
bijsturing. Dit houdt eveneens een extra kost in, maar Nieuw Dak stelt dat ze deze in latere fases
terugverdient. Huurders, zowel als de welzijnsactoren zijn zeer lovend over deze werkwijze (zie
ook OD 6.3). De visitatiecommissie waardeert dit zeer vernieuwende en vast omlijnde concept van
samen de verhuiskar trekken .

4.5
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar
Beoordeling: Zeer Goed

, van de onderliggende financioordeelt de
van Nieuw Dak zeer goed is. De cashflow uit de gewone en historische werking evolueert licht negatief, maar dit kan opgevangen worden door de positieve cashflow uit de nieuwe investeringsuitgaven. De SHM beschikt over de nodige liquiditeit en voldoende
Nieuw Dak heeft in 2017 haar vrije liquiditeiten ingezet om meer dan 10
mio euro leningen vervroegd terug te betalen. De FiGI steeg van 45,5 in 2013 naar 48,5 in 2017. Dit is
een erg sterke FiGI-score.
e

▪
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op die de basis vormen van de berekening. De kengetallen beslaan de vier belangrijkste aspecten
n scores en wegingen wordt het eindresultaat, een score op 60 punten, bepaald. Hoe hoger de score,
berekend, zodat een SHM kan zien waar ze sterk of minder sterk presteert. De beoordeling gebeurt als volgt:
o

Een FiGIbasis van de gewone bedrijfsuitoefening problematisch is;

o

een FiGI-score tussen twintig en veertig betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van
aanleunen bij twintig);

o

een FiGI-score van veertig of hoger betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de
evolutie en het inzicht van de SHM daarin een bepalende rol spelen bij de beoordeling
heid.

Tabel 7: evolutie FiGI Nieuw Dak 2013-2017.

2013
45,5
Jaar
2017

2014
51,0
Liquiditeit
13,5

2015
55,0
Solvabiliteit
18

2016
55,5
Rentabiliteit
15,5

2017
48,5
Kostenbeheersing
1,5

▪

De FiGI voor Nieuw Dak bedroeg 48,5 voor 2017. De FiGI steeg van 45,5 in 2013 naar 55,0 in 2015
om daarna te dalen naar 48,5 in 2017. De daling van de FiGI in 2017 is vooral het gevolg van de daling van de liquiditeit in 2017. Nieuw Dak heeft in 2017 haar vrije liquiditeiten ingezet om meer dan
10 mio euro leningen vervroegd terug te betalen. Dit had een negatieve invloed op de FiGI in 2017
maar zal op termijn de liquiditeit opnieuw verbeteren aangezien de jaarlijkse aflossingen verlagen.

▪

Vooral de liquiditeit bleef de voorbije jaren positief evolueren, behalve dus in 2017. De liquiditeitsratio schommelde in de voorbije periode rond de 2,5. Dit is ruim boven de norm van 1. Vooral de
netto kaspositie bij de VMSW bleef sterk, al was er zoals reeds verklaard, een daling waar te nemen van ongeveer 17 mio euro in 2016 naar 4,5 mio euro in 2017. Wat de SHM niet nodig heeft
voor de dagelijkse werking, stort zij door naar haar rekening-courant bij de VMSW. Daar wordt
het in eerste instantie gebruikt om de kosten van de financiering door de VMSW te vergoeden
(betaling interesten en kapitaalaflossingen van VMSW-kredieten). Op deze wijze is de rekeningcourant van de SHM bij de VMSW de sluitpost van haar thesauriebeheer. In het geval van Nieuw
Dak
sterk.

▪

Verder blijkt de financieringskost van de SHM onder controle. Dit kan men afleiden uit de ratio die
de zelffinancieringsgraad meet en de ratio die de dekking van het vreemd vermogen op lange
termijn (VVLT) door de operationele cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening bepaalt. Deze ratio voldeden in de visitatieperiode telkens aan de norm
en leggen het
verband tussen de grootte van het vreemd vermogen en de cashflow die beschikbaar is om dit
vermogen (dus de schulden) af te lossen.

▪

het bewaken van de bouwkosten (zie
OD 3.1). Nieuw Dak doet wel zoveel mogelijk een beroep op goedkope lange termijnfinanciering en
subsidies voor haar bouwprojecten en dus zelden op de eigen middelen. De leegstand is onder
controle (zie OD 5.2). Ze dient evenwel een inspanning te leveren om de kosten uit de gewone be-
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drijfsvoering te beperken (zie OD 5.2). Ze heeft een voorzichtig aankoopbeleid van gronden en
panden gevoerd (zie OD 1.4). Ten slotte heeft Nieuw Dak in het verleden mijnpatrimonium op een
voordelige wijze kunnen verwerven (bv. de wijk Nieuw Texas --- ongeveer 120 woningen). Alhoewel die woningen lang geleden zijn verkregen en mogelijks al gerenoveerd zijn, is de leninglast
hierop lager dan bij andere woningen.
▪

van Nieuw Dak
VMSW en van de externe partner (zie OD 5.4), onderbouwen de bovenstaande analyse. De vrije
cashflow uit de nieuwe investeringen evolueert licht in negatieve zin, maar dit wordt gecompenseerd door de sterke, positieve cashflow uit de gewone werking en uit historische projectinvesteringen. De vervroegde terugbetaling van een aantal leningen in 2017 door Nieuw Dak, draagt naefbaarheid.

▪

Inzake organisatiebeheersing merkt de visitatiecommissie tijdens de gesprekken op dat de SHM
zich bewust is
name een goede kostenbeheersing. In de praktijk realiseert ze dat in het bouwproces (zie OD 3.1)
maar in mindere mate bij de werkings- en onderhoudskosten (zie OD 5.2).

OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed
Beoordeling: voor verbetering vatbaar

De kosten bij Nieuw Dak staan in functie van het halen van de doelstellingen vooropgesteld door de
Vlaamse overheid maar zijn hoog. Nieuw Dak haalt wel
het voorkomen van ongeoorloofde uitgaven. De SHM kan evenwel meer inzetten op een goed inzicht
in haar kostenstructuur en de evolutie van de kosten over de tijd, waardoor ze beter zou kunnen
aansturen. Nieuw Dak heeft de leegstand onder controle. De structurele leegstand stijgt licht onder
andere door de vele vervangingsbouw- en renovatieprojecten. De SHM stelt deze woningen ter beschikking voor tijdelijk bewoning en noodopvang, maar Nieuw Dak kan het leegmaken van woningen
naar aanleiding van haar renovatie- en vervangingsbouwprojecten nog beter inplannen, lees later
leegmaken. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties op deze operationele doelstelling als voor
verbetering vatbaar.
▪

De totale werkings- en onderhoudskosten bedroegen netto ongeveer 6,34 miljoen euro in 2017. De
personeelskosten en de uitbestede onderhouds- en herstellingswerkzaamheden vormen de twee
grootste uitgavenposten:
o De personeelskosten bedroegen ongeveer 2,63 mio euro in 2017; daarmee worden de
personeelskosten van ongeveer 53
o De onderhoudskosten per woning bedroegen 580 euro in 2017. In dat jaar situeerde
Nieuw Dak zich daarmee iets boven de mediaan van de sector. De SHM heeft een eigen onderhoudsteam en besteedt in principe enkel renovatiewerken uit. Nieuw Dak
heeft namelijk een traditie in het uitvoeren van herstellingen door eigen arbeiders.
behouden van de eigen technische dienst. Voor grotere werken, die langer dan een
dag duren, worden aannemers ingeschakeld op basis van afgesloten raamcontracten.

▪

De totale werkings- en onderhoudskosten per woning daalden sterk in de periode van 2013 tot en
met 2015 van ongeveer 2.159 euro naar 1.237 euro om daarna terug te stijgen naar 1.738 euro. In
2017 hadden slechts 15% van de
hogere gemiddelde werkings- en onderhoudskosten. Dit is
ook hoger dan de forfaits die gebruikt worden in de GSC-berekening (m.n. in 2017: 1.250 euro voor
een appartement en 1.080 euro voor een woning). De GSC-subsidie dekt het verschil tussen de reele inkomsten van de SHM's en een aantal geobjectiveerde uitgaven. GSC is bedoeld als sluitstuk
van het financieringssysteem voor nieuwbouw- en renovatieverrichtingen inzake sociale woningen. De onderhoudskosten vertonen vanaf 2016 een licht dalende trend. De renovatie inspanningen van de voorbije 10 jaren beginnen vruchten af te werken. Sommige personeels- en werkingskosten stijgen evenwel. De bijkomende inzet van personeel is een bewuste keuze van de SHM
waarbij ze verwijst naar de geplande grootschalige renovaties en vervangingsbouwprojecten en
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naar het gevoerde sociaal beleid en de inzet op huurdersbetrokkenheid, samenleven en leefkwaliteit.
▪

De SHM neemt maatregelen om de kosten te beheersen, onder andere in het kader van haar fio

o

o

o

nbaar
domein waardoor de gemeente instaat voor het onderhoud ervan. De kosten voor
het groenonderhoud zijn daardoor beperkt;
de SHM houdt regelmatig aanbestedingen voor de noodzakelijke diensten en leveringen en maakt daarbij gebruik van raamovereenkomsten aangezien dit volgens Nieuw
Dak
kantoorwerking. De SHM moet daardoor niet telkens bij iedere kleine opdracht prijs
volumekortingen;
voor gemeenschappelijke delen in projecten doet Nieuw Dak een beroep op het
Vlaams EnergieBedrijf (VEB) voor de levering van energie. VEB garandeert de laagste
prijzen;
de SHM maakt gebruikt van een jaarbegroting om de herstellings- en onderhoudskosten op te volgen. Zo krijgt ze op een overzichtelijke manier inzicht in de evolutie van

opzichte van de voorbije werkingsjaren;
door het renovatieprogramma van het patrimonium stijgt de kwaliteit ervan en dalen op termijn de onderhouds- en herstellingskosten;
o voor haar sociaal beleid werkt de SHM meer en meer samen met partners uit haar
netwerk, dit met behoud en versterking van de kwaliteit.
goede en kan leiden tot een besparing.
Nieuw Dak heeft daarmee een aanbeveling van het vorige rapport uitgevoerd maar de visitatiecommissie blijft van mening dat de SHM haar inspanning op het vlak van kostenbeheersing nog
kan opdrijven. De SHM kan immers meer inzetten op een goed inzicht in haar kostenstructuur en
de evolutie van de kosten over de tijd, waardoor ze beter zou kunnen aansturen en eventueel de
kosten kan afwegen in functie van de te behalen doelstellingen opgelegd door de Vlaamse Overheid.
o

▪

De contractwijzigingen ten opzichte van het aanbestedingsbedrag bij nieuwbouw- en renovatieprojecten (huur) heeft de SHM onder controle.

▪

De frictieleegstand was in de periode 2013 tot en met 2017 over het algemeen gemiddeld en
schommelde rond de 1,35%. Op 31/12/2017 stonden 51 woningen leeg (of 1,44% van het patrimonium). Daarmee situeerde de SHM zich bij de middenmoot van de sector. Dit beeld wordt ook bevestigd indien men het aantal maanden frictieleegstand vergelijkt met het totaal aantal beschikbare verhuurmaanden voor het totale patrimonium. Dat bedroeg 1,46% of 633 maanden in 2017.
Dit duidt op een veelal korte frictieleegstand. Bij opzegging door een huurder stuurt de SHM onmiddellijk de technische dienst ter plaatse om een voorcontrole uit te voeren (zie OD 3.2 en OD
4.1) zodat de woning eventueel snel terug in de goede staat wordt gebracht om te verhuren. De
SHM schrijft slechts een kandidaat-huurder tegelijk aan. Recent nodigt Nieuw Dak evenwel meerdere huurders uit bij panden waarvan de verhuring minder evident is. De verhuurbaarheid van
de aangeboden wooneenheden ligt over het algemeen erg hoog. Nieuw Dak nam deel aan het
proeftuinproject Mutatie+. Meer dan 20 partners (privaat, publiek, aannemers, installateurs, architecten, ontwerpers, wetenschappers, enz.) werkten samen om in 10 werkdagen een woning te renoveren. De SHM tracht te leren van de ervaringen om in de toekomst de flexibele inzetbaarheid
van de woning te vergroten en vooral om de termijn voor renovaties (zie ook OD 3.1) bij leegstand) terug te brengen van 3 maanden naar minder dan een maand.

▪

Het aantal nieuwe renovatie- of vervangingsbouwprojecten die een verhuis van de huurder
noodzakelijk maakten is in de periode 2013-2017 gestegen (zie OD 2.1). De structurele leegstand
vertoonde vooral in 2017 een stijging van rond de 0,5%-1% daarvoor naar 3,36% in 2017. In dat
jaar had ongeveer een 40% van de SHM een hogere structurele leegstand. Het aantal maanden
structurele leegstand bedroeg in 2017 1.218 maanden voor het totale patrimonium of 2,81% van de
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beschikbare verhuurmaanden . Dit geeft aan dat deze vorm van leegstand een vrij recent fenomeen is. Aangezien een gedeelte van het patrimonium van de SHM aan kwaliteitsverhoging toe is,
zal de structurele leegstand in de volgende jaren hoog blijven (zie OD 2.1). In afwachting van renovatie/sloop/verkoop krijgen tijdelijk leegstaande panden een nieuwe bestemming. Nieuw Dak
werkt hiervoor samen met het CAW
voor tijdelijke bewoning, noodopvang of buurtwerking, eind 2018 waren dat 38 woongelegenheden. In het verleden vormde de
leegstandsbeheerder Camelot een partner maar de geboekte resultaten waren te beperkt en
Nieuw Dak heeft de samenwerking stopgezet. De visitatiecommissie raadt de SHM toch aan meer
in te zetten op het bestrijden van structurele leegstand en dit vooral door een goede inschatting
te maken van de start van de renovatiein te optimistisch waardoor ze te vroeg starten met het leeg maken van de woningen. Het onder
controle houden van de leegstand heeft tal van voordelen zoals onder andere hogere huurinkomsten, een verbetering van het imago als SHM en een betere aanwending van de overheidsinvesteringen, wat resulteert in een hogere maatschappelijke toegevoegde waarde. Een zichtbaar
grote leegstand kan ook leefbaarheidspro
▪

De SHM volgt de leegstand op en heeft daarvoor een uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Evenwel laat het overzicht (=kerncijfers) niet toe om de maanden (frictieleeg)stand op te volgen, enkel
om het aantal dossiers per type leegstand op te volgen. De visitatiecommissie suggereert om ook
deze data op te nemen omdat beide gegevens samen meer inzicht in de frictieleegstand mogelijk
maken en er dus sneller kan ingegrepen en bijgestuurd worden bij langere frictieleegstand.

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude
Beoordeling: voor verbetering vatbaar

De SHM heeft inzicht in het ontstaan, de evolutie en de samenstelling van de huurdersachterstallen en
beschikt over een overzichtelijke procedure om huurdersachterstallen te voorkomen en te bestrijden.
Ze heeft ook een beleidsplan uitgewerkt op dat vlak. Door softwareproblemen kon de SHM de huurdersachterstallen evenwel in de periode juli 2017 tot en met april 2018 niet opvolgen. De huurdersachterstallen stegen daardoor in 2017 (4%) maar ook in 2016 was er reeds een opwaartse trend te merken. In 2017 hadden slechts 10
Dubieuze debiteuren
worden pas heel laat definitief afgeboekt. De SHM neemt wel maatregelen om domicilie- en sociale
fraude op te sporen en aan te pakken. Op basis hiervan besluit de visitatiecommissie dat de prestaties
van de SHM voor verbetering vatbaar zijn voor deze doelstelling.
▪

De totale huurdersachterstal bij Nieuw Dak bedroeg 4% van de in 2017 gefactureerde bedragen
(dit betreft de maandelijkse huur en huurlasten van zowel de zittende huurders als van de vertrokken huurders). Ongeveer 10
den hogere huurdersachterstallen. De huurdersachterstallen daalden van ongeveer 3,2% in 2013 tot 2,65% in 2014, om vervolgens te stijgen
naar 4% in 2017 (zie ook OD 4.2). De procedure huurdersachterstal is erg overzichtelijk. De SHM
heeft reeds in 2017 een beleidsplan uitgewerkt voor het actief beperken van de huurdersachterstallen met concrete doelstellingen en daaraan gekoppelde preventieve en curatieve maatregelen.
analyse van de huurachterstallen. Tot 2016 was de SHM er in geslaagd om de huurdersachterstallen terug te dringen. De stijging in de jaren 2016 en 2017 is volgens de SHM voornamelijk te wijten
aan de tijdelijke afwezigheid van de medewerker juridische huurdersdossiers (2016) en aan de
problemen met de implementatie van het nieuwe softwarepakket (2017-2018), met bijbehorende
zeer zware conversieproblemen. Dit laatste zorgde ervoor dat de SHM geen zicht meer had op de
huurdersachterstallen en daardoor geen vertrouwen had in de cijfers. Nieuw Dak kon niet inzetten op de opvolging van huurders met achterstal. Pas vanaf half 2018 verbeterde de situatie op
softwarevlak maar ondertussen was de achterstand opgelopen. Eind 2018 begonnen de eerste tekenen van verbetering zich te manifesteren maar het aantal afbetalingsplannen was ook opgelopen.
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▪

Het debiteurenreglement bevat geen informatie over de boekhoudkundige verwerking van huurdersachterstal. Uit ervaring weet de visitatiecommissie dat de boekhoudkundige verwerking van
huurdersachterstallen in de afgelopen jaren soms verschillend gebeurde van SHM tot SHM, waardoor het niet opportuun is om op basis van de onderlinge positionering van de indicator totale
huurdersachterstal 3 harde conclusies te trekken. Een uniforme boekingswijze toegepast door alle
commissie heeft vastgesteld dat Nieuw Dak de definitieve afboekingen van de huurdersachterstallen in principe heel laat verricht, bijvoorbeeld bij overleden huurders en in uitzonderlijke gevallen
op basis van een brief van de raadsman waaruit de insolvabiliteit van de vertrokken huurder
de vertrokken huurders minimaal jaarlij
de betrokken persoon gedurende een jaar of meer geen betalingen heeft verricht. De definitief afgeboekte huurdersachterstallen op vertrokken huurders zal de SHM natuurlijk nog altijd blijven
opvolgen voor inning maar dan via de beheersoftware van de verhuuradministratie en niet via
de boekhouding. In ieder geval bevat de beheersoftware toch de gedetailleerde informatie van de
vertrokken huurder. Deze verschillende boekingswijzen, beide conform de boekhoudregels, hebben een belangrijke invloed op de indicator totale huurdersachterstal . Het hoge percentage
huurdersachterstal bij Nieuw Dak is dus ook gedeeltelijk te wijten aan de gehanteerde afboekingswijze.

▪

Huurders met betalingsproblemen kunnen op elk moment met Nieuw Dak overleggen om tot een
afbetalingsplan te komen (zie OD 4.2). Op het moment van de visitatie waren er een 150-tal huurders die gebruik maakten van een afbetalingsplan.

▪

De SHM heeft een opvolgingssysteem ( kerncijfers ), onder andere voor de huurdersachterstallen,
dat toelaat om dit op te volgen vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vertrokken huurders versus zittende huurder, naar de hoogte van het bedrag en lopende procedures en afbetalingsplannen. Maandelijks rapporteert de SHM daarover consistent op het managementniveau.
Nieuw Dak volgt ook de reden van de huuropzeggingen op (zie OD 4.2). Een keer per jaar maakt
de SHM een uitgebreide analyse op van de huurdersachterstallen in de nota huurdersachterstallen . Vanuit het standpunt van organisatiebeheersing is dit positief. Rekening houdend met de
bovenvermelde softwareproblematiek suggereert de visitatiecommissie om tijdelijk de frequentie
hiervan te verhogen om een betere opvolging mogelijk te maken.

▪

Nieuw Dak doet inspanningen om domicilie- en sociale fraude te voorkomen en te bestrijden. Bij
het ondertekenen van het huurcontract wijst de SHM de huurder preventief op zijn plicht om
bijwoning aan te geven. Dit type van fraude bereikt de SHM vooral via een melding van de buren,
van andere instanties en van de eigen personeelsleden. Bij dergelijke meldingen vraagt de SHM de
huurder vervolgens om uitleg en om zich eventueel in orde te stellen. De SHM doet het nodige om
de aanpassingen aan de huurprijs te berekenen. Eventueel zal de SHM via de stad Genk of andere
gemeentes de wijkagent en het team domiciliefraude inschakelen om een controle (ter plaatse) uit
te voeren. Nieuw Dak doet ook intensief beroep op data van domiciliewijzigingen van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Tot nu toe heeft Nieuw Dak een tweetal dossiers bezorgd
aan de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen voor verder onderzoek. Beide
dossiers werden evenwel geseponeerd door het Parket.

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan
Beoordeling: goed

Nieuw Dak maakt gebruik van de diensten van de VMSW en van een externe partner voor het opmaraad van
bestuur, waarbij de
voorziene bouw- en renovatieprojecten en de uitgaven voor de onderhouds- en herstellingswerken,
3: huurdersachterstal in % van de aan de huurders aangerekende bedragen.
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onder andere bekostigd met eigen middelen in regie, heeft de SHM eveneens opgenomen in de planning. De SHM gebruikt
als een beleidsinstrument en voert er simulaties mee
uit. De visitatiecommissie oordeelt dat de prestaties voor het gebruiken van een financieel plan als
goed.
▪

Nieuw Dak maakt gebruik van de dienstverlening van de VMSW voor het opstellen van haar figewone operationele werderhoud, voor aankopen en/of voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. Deze investeringen kunnen gefinancierd worden met gesubsidieerde lange termijnfinanciering (via NFS2 of FS3), met
marktconforme leningen en/of met eigen middelen. In dit laatste geval is er een directe negatieve
impact op de liquide middelen van de SHM. De planning van de VMSW concentreert zich in eerste
instantie op de terugbetalingscapaciteit van de SHM voor de door de VMSW toegestane leningen.

▪

De SHM doet ook een beroep op een andere dienstverlener om een alternatief financieel plan op
te stellen. Dit vertrekt van dezelfde basisgegevens als het VMSW-plan voor de courante bedrijfsvoering maar vanuit een andere invalshoek inzake de toekomstige investeringen. Dit alternatief
plan hanteert het idee dat vanaf een bepaald (toekomstig) jaar ongeveer evenveel woningen per
jaar gerealiseerd worden aan dezelfde voorwaarden (FS3-voorwaarden) en dit over een lange
termijn. Vaststaande projecten worden eveneens verwerkt. Het VMSW-investeringsplan huldigt
eerder het principe dat toekomstige investeringen min of meer moeten vaststaan alvorens ze in
het plan worden opgenomen en huldigt dus niet het principe van een constant investeringsvolume gedurende een lange termijn. De tijdshorizon van de investeringen zal in het VMSW-plan
daardoor korter zijn maar de gegevens zullen harder (=meer vaststaan) of correcter zijn en er
kunnen ook alternatieve financieringsvormen gebruikt worden. Beide invalshoeken kunnen
evenwel een toegevoegde waarde bieden. De SHM kan bijvoorbeeld het alternatieve plan gebruiken
in de volgende jaren aanvaardbaar is om onder de huidige financieringsvoorwaarden de SHM financieel leefbaar te houden.

▪

Enkel de alternatieve
per jaar besproken en toegelicht op de raad van
bestuur van de SHM. Uit de betrokken verslagen kan de visitatiecommissie opmaken dat Nieuw
Dak de planning uitgebreid bespreekt en aandacht besteedt aan de volledigheid van de geplande
investeringen. De SHM vertrekt daarbij van alle lopende en geplande projecten tot en met
2026/2027. Dit vindt de visitatiecommissie een correcte tijdshorizon gelet op het investeringsvolume van de SHM.
jecten (zie OD 1.1). Op basis hiervan maakt de SHM periodiek simulaties over de timing en haalbaarheid van de bouw- en renovatieprojecten en over de inzet van eigen middelen voor de financiering van een gedeelte deze bouwactiviteit. Rekening houdend met de ze
toestand van de SHM heeft de visitatiecommissie er begrip voor dat Nieuw Dak de inzet van eigen
middelen bij bouwprojecten overweegt, terwijl over het algemeen het aangewezen is voor alle
bouw- en renovatieprojecten een beroep te doen op goedkope langetermijnfinanciering van de
VMSW. Nieuw Dak gebruikt de financi

▪

De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de SHM de voorziene budgetten voor de uitgaven
voor de onderhouds- en herstellingswerken, onder andere met eigen middelen, heeft opgenomen
op basis van de historische gegevens en niet op basis van de onderhoudsplanning. Rekening houdend met het feit dat de SHM veel onderhoud in eigen regie uitvoert en de kosten vooral bestaan
uit personeelskosten is dat logisch.
- en herstellingswerken.
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4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk
Beoordeling: goed

De visitatiecommissie meent dat Nieuw Dak huurders en burgers duidelijk en laagdrempelig informeert over de diverse aspecten van haar werking. Het onthaal is kwalitatief uitgebouwd en Nieuw
Dak staat in voor goede ondersteuning bij het inschrijvingstraject. De SHM zet sterk in op snelle en
duidelijke informatieverstrekking via diverse kanalen. De brieven en documenten van de SHM en de
sterk uitgebouwde website zijn zeer toegankelijk en in klare taal, tot grote tevredenheid van de gebruikers. Hoewel digitale informatieverstrekking sterk is uitgebouwd, is het aanbod van informatie
voor (kandidaat)-huurders die hierin minder bedreven zijn een aandachtspunt. De visitatiecommissie
beoordeelt de prestaties op deze operationele doelstelling als goed.
▪

Nieuw Dak maakt er een punt van de (toekomstige) klanten laagdrempelig te onthalen en te informeren. In 2003 verhuisde de SHM naar een nieuw kantoorgebouw in het centrum van Genk,
vlot bereikbaar met diverse vervoermiddelen en (rolstoel)toegankelijk. Nieuw Dak heeft een grote
onthaalbalie met een open wachtruimte, een informatiescherm met een duidelijk volgnummersysteem en een kinderhoekje met animatiefilms. Een infokiosk met drie computers laat toe er de
website te raadplegen. Aan de infobalie is tijdens de kantorenuren altijd een onthaalmedewerker
aanwezig die bezoekers wegwijs maakt, op drukkere momenten zelfs twee. Zo nodig organiseert
oketen daarnaast via de website en per mail. Burgers komen in toenemende mate op afspraak, of
handelen vragen en meldingen telefonisch of per mail af. Heel veel communicatie verloopt mondeling. 63% van de huurders geeft als hoogste opleidingsniveau lager middelbaar onderwijs aan,
54% van de huurders heeft een andere moedertaal dan het Nederlands. In de twee grootste wijken, Kolderbos en Sledderlo, is een halve dag per week, of op afspraak, een maatschappelijk werker beschikbaar. Nieuw Dak organiseert ook extra (tijdelijke) infopunten in het kader van renovatie of afbraak van een bepaalde wijk of buurt. Zo helpt de SHM de meerderheid van de bezoekers
quasi onmiddellijk. Huurders geven aan dat de bereikbaarheid goed tot zeer goed is en significant
beter is dan in 2012.

▪

Nieuw Dak heeft het traject van het telefonisch onthaal geoptimaliseerd en heeft een afsprakennota rond telefonische communicatie voor de hele organisatie. De SHM schakelt gerichter intern
door en zorgt voor betere informatiedoorstroming van de teams naar het onthaal, zodat klanten
al in eerste lijn duidelijker en concreter informatie krijgen. Ook voor de technische meldingen zijn
de afspraken bijgestuurd, met een betere
en een correcte behandeling van meldingen. Indien de eerste informatie onvoldoende duidelijk is,
maakt de SHM direct een afspraak voor een vooronderzoek ter plaatse. Bij dat bezoek plant men
samen met de huurder concreet de herstelling. De tevredenheid over de telefonische communicatie is groot, zoals blijkt uit de huurderstevredenheidsbevraging (zie OD 6.3.) en de feedback van
huurders waar de visitatiecommissie mee sprak. De nieuwe aanpak is in 2017 in een ontwerp van
procedure uitgewerkt. De visitatiecommissie waardeert deze bijgestuurde aanpak.

▪

Kandidaat-huurders vinden op de site alle nodige en nuttige informatie in klare taal o.a. de voorwaarden, de inschrijvings- en toewijzingsprocedure, de voorrangsregels, het inschrijvingsformulier
en een overzicht van de woningen van de SHM. Nieuw Dak biedt tijdens de contacten en op de
website aan om samen het aanvraagformulier in te vullen. De kandidaat kan op de website op
een eenvoudige wijze de plaats op de wachtlijst consulteren, wat resulteert in 8030 opzoekingen
nummer. De SHM zorgt voor goede ondersteuning van de (kandidaat-)huurder van bij het eerste contact tot inhuurneming en informeert duidelijk over rechten en plichten (zie OD 4.1.).
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▪

Uit een tevredenheidsbevraging in 2018 (zie OD 6.3.) blijkt dat (kandidaat-)huurders het aangepaste inschrijvingsformulier en ---reglement duidelijk vinden (respectievelijk 86% en 70%), een vooruitgang tegenover 2012 (76% en 63%). Meer dan 8 op 10 huurders vinden dat de SHM voldoende
inspanningen levert om huurders te informeren, significant beter dan in 2012 en het resultaat van
het verbeterplan na de vorige visitatie. Het telefonisch contact en het persoonlijk contact op kantoor of aan huis door maatschappelijk werker of wijkmeester beoordeelt men als goed tot zeer
goed. Over de informatie bij uitgevoerde werken geeft een groep huurders aan minder tevreden
te zijn, ook huurders die de visitatiecommissie sprak, bevestigden dit (zie OD 4.1). De visitatiecommissie dringt dan ook aan om op dit laatste punt verder in te zetten.

▪

Om ongewilde schrappingen bij de tweejaarlijkse actualisatie te beperken, zorgt de SHM voor
duidelijke informatie, onder andere met een pop-up-bericht op de openingspagina van de website
en met een nieuwsbrief. Ze informeert ook de woon- en welzijnsactoren, voorziet in een extra bezetting aan het onthaal en extra aandacht tijdens de zitdagen in Nieuw Sledderlo en Kolderbos.

▪

De SHM maakt de klachtenprocedure duidelijk kenbaar, alsook de gegevens van de klachtenbehandelaar, dit telefonisch en via website. Deze persoon biedt ondersteuning bij het invullen van
klachten, nodigt eventueel de betrokkene uit en bezorgt binnen twee werkdagen een antwoord.
Sedert 2016 rapporteert de SHM klachten en meldingen. Wekelijks is er intern overleg over de
klachten. Op jaarbasis gaat het om een dertigtal klachten, waarvan er een tiental gegrond bleken.
Het ging voornamelijk om klachten van technische en/of van communicatieve aard. Naast het
technisch luik zet Nieuw Dak ook in op persoonlijke interactie met de persoon die de klacht heeft
ingediend. Een oorzakenanalyse leidt tot mogelijke verbeterpunten. Aanvullend treedt de teamverantwoordelijke van Verhuur & Onthaal tweewekelijks een halve dag op als een soort ombudsman, waarin deze voor elke klant die zich aanmeldt een half uur uit trekt. Via het principe
van “Gehoord, Geholpen, Gerespecteerd” streeft Nieuw Dak er naar om een optimale relatie met de klant te
behouden. Ze probeert daarbij duidelijkheid te bieden op een respectvolle manier en telkens uit te leggen
waarom een situatie zo is. In 2017 onderzocht Nieuw Dak ook hoe agressieve klanten met een klacht

best te benaderen. Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat indien huurders niet akkoord zijn
over
den is met de door Nieuw Dak aangeboden oplossing. De visitatiecommissie nodigt de SHM uit
hierop verder in te zetten.
▪

Nieuw Dak communiceert klaar en duidelijk over de vereisten m.b.t. inwoonst. De procedure
Bij de
ondertekening van het huurcontract wijst de SHM de huurder hierop.

▪

De brieven en mails die de SHM verstuurt zijn duidelijk en in klare taal, o.a. gebruikmakend van
een eigen stijlgids. Ze bevatten concrete gegevens (naam, mail, telefoon) van de contactpersoon.
De visitatiecommissie raadt aan de brieven periodiek te screenen op deze criteria. Sommige brieven zijn taalkundig minder correct opgesteld.

▪

Via de website, persberichten en ---momenten en via driemaandelijkse nieuwsbrieven brengt
Nieuw Dak proactief de realisaties onder de aandacht. De communicatieverantwoordelijke en directeur volgden een opleiding pers- en crisiscommunicatie. Daarnaast bereikt Nieuw Dak sommige
(projectgebonden) huurdersgroepen via Whatsapp. Huurders die als vrijwilliger hulp aanbieden,
informeert men ook per sms. De direct betrokkenen waarderen deze meer persoonlijke manier
van communiceren sterk.

▪

De website is voor Nieuw Dak een belangrijk instrument voor de informatie aan de burgers (en
dit met groot succes. De wettelijk verplichtte communicatie en veel andere nuttige informatie is
er duidelijk en eenvoudig voorgesteld terug te vinden, zoals een korte versie van de sociale
huurwetgeving. Klanten kunnen er onder meer zelf een afspraak in de agenda boeken (243 tijdens
de eerste vijf maanden), het klachtenformulier invullen of de evolutie van de projecten volgen. De
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site heeft een nieuwsrubriek met regelmatige updates. Er is een zoekfunctie maar geen doorverwijzing naar (websites van) openbare besturen, woongeen folders meer ter beschikking, maar verwijst door naar de site, die men ook in de onthaalruimte kan raadplegen. Zo nodig drukt de SHM de informatie af. Kandidaten, huurders en partners
van het netwerk zijn zeer positief over de website. Huurders waar de visitatiecommissie mee
sprak en die de site gebruiken, bevestigen het nut en de toegankelijkheid ervan. Uit de globale
huurderstevredenheidsbevraging 2018 (zie OD.6.3.) blijkt echter dat een grote groep huurders de
website nog niet kent (en gebruikt). Bovendien is een belangrijke deel van de bewoners senior
en/of laaggeschoold (zie supra bij OD 6.1). De via de site beschikbaar gestelde informatie bereikt
derhalve belangrijke groepen in onvoldoende mate. Ook al verspreidt Nieuw Dak de nieuwsbrief
eveneens op papier en zijn er de telefonische en persoonlijke ontmoetingen, toch beveelt de visitatiecommissie aan om in dit snel evoluerend domein de communicatiestrategie periodiek te evalueren, zodat de informatiestromen naar de (kandidaat-)huurders voldoende gedifferentieerd en
succesvol blijven om allen effectief te bereiken. Zodra het nieuw visitatierapport beschikbaar is,
suggereert ze dit ook op de website te publiceren, alsook om de doorverwijzing naar websites
van openbare besturen, woon- of welzijnsorganisaties,

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel en duidelijk
Beoordeling: zeer goed

Nieuw Dak informeert de beleidsinstanties en de woon- en welzijnsactoren regelmatig, tijdig en correct over de werking en over nieuwe initiatieven. De SHM speelt adequaat in op hun informatievragen
en stelt zich transparant op. Nieuw Dak benut zowel ontvangen als eigen informatie ook om met de
belanghebbende organisaties tot versterkt inzicht te komen en werk te maken van verbeterde dienstverlening. De beleids- en de welzijnsactoren waarmee de visitatiecommissie sprak toonden zich duidelijk positief over de informatie door, en vernieuwende voorstellen en aanpakken van Nieuw Dak binnen het woon- en welzijnsbeleid. De SHM heeft een duidelijk uitgewerkte visie, processen en praktijk
m.b.t. informatieverstrekking. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties als zeer goed.
▪

Nieuw Dak heeft een duidelijke visie, beleid en praktijk wat betreft de communicatie met beleidsinstanties en andere belanghebbenden en hecht hier veel belang aan.

▪

In dat kader zijn het belang en de kwaliteit van de website reeds toegelicht, met 54.750 unieke
wikkeling van een digitaal klantenportaal, dat vanaf voorjaar 2020 operationeel dient te zijn.

▪

Nieuw Dak communiceert belangrijke beslissingen, informatie in verband met nieuwe projecten en
realisaties op het vlak van huurdersbetrokkenheid via de site, de
via de vergaderingen met de lokale besturen, de partners uit de welzijnssector en op het Lokaal
Woonoverleg.

▪

De SHM heeft een communicatieverantwoordelijke die in overleg met de directeur bepaalt met
welk communicatiekanaal Nieuw Dak informatie verspreidt en vragen beantwoordt. Dit teamlid
beschikt daartoe over diverse kanalen: website, nieuwsbrief, perstekst, meeting, vergadering, brief,
folder. Nieuw Dak heeft ook een kader voor crisiscommunicatie uitgewerkt.

▪

Bij het project samen de verhuiskar trekken (zie OD.4.4) heeft Nieuw Dak de informatie- en betrokkenheidsbehoefte van diverse stakeholders bevraagd. Zo kwam men tot een duidelijk beeld
van de informatienoden per fase, waar dan op afgestemd is en waar men nu verder op inspeelt
bij elke grote verhuisbeweging.

▪

De directeur van Nieuw Dak is doorgaans aanwezig op het Lokaal Woonoverleg en heeft een
actieve inbreng, dit blijkt uit de verslagen. De actoren waar de visitatiecommissie mee sprak be-
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vestigen dit. De SHM heeft een vlot contact met de burgemeesters, de algemeen directeurs en betrokken ambtenaren van de gemeenten van het actieterrein, zodat ze belangrijke informatie en
aandachtspunten kan uitwisselen en deze laatste snel bespreekbaar worden. De beleidsverantwoordelijken en ambtenaren waar de visitatiecommissie mee sprak bevestigen dit. Ze verwijzen
naar de projectbesprekingen, grondaankopen en ---ruil, waarbij Nieuw Dak aandacht heeft voor de
vragen vanuit de gemeenten. De SHM levert zelf regelmatig een bijdrage voor de gemeentelijke
beleids- en actieplannen inzake wonen --- welzijn, kamerwonen en energiezuinig en duurzaam
bouwen. Ook door het lokaal woonbeleidsplan, dat een kader aanreikt voor initiatieven en samenwerking op het vlak van wonen, verloopt de afstemming tussen de SHM en de Stad Genk op
een open manier. In Genk is er tevens een sterke informatie-uitwisseling en samenwerking met de
wijkteams (wijkmanager, opbouwwerker, wijkagent en jeugdwerking). Voor de projectontwikkeling heeft Nieuw Dak een duidelijke procedure waarin een regelmatige bespreking van projecten
met de gemeentelijke diensten voorzien is, van de conceptfase tot de oplevering. Genk heeft recent een eigen draaiboek inzake projectontwikkeling uitgewerkt, dat de SHM volgt.
▪

Nieuw Dak is lid van het Woonplatform Limburg en werkt op sectorniveau actief mee aan vernieuwende initiatieven. De directeur neemt deel aan de vergaderingen van het Lokaal Woonoverleg. De actoren die de visitatiecommissie sprak, wezen op de actieve resultaatsgerichte bijdrage.

▪

De OCMW- en welzijnsactoren waarmee de visitatiecommissie sprak, bevestigen het structureel
overleg, de vlotte informatie-uitwisseling en de regelmatige vernieuwingen en optimalisaties van
de samenwerking met het oog op een betere dienstverlening voor de huurders, zoals bij Housing
First-initiatieven. De operationele samenwerking verloopt vlot. Diverse welzijnspartners wijzen op
het bestaan van een aantal procedures, die een kader vormen voor de samenwerking, en op de
samenwerkingsafspraken. Voor andere zaken zijn de afspraken of de procedures niet formeel
vastgelegd, wat volgens de commissie een aandachtspunt vormt.

▪

Het sociaal verhuurkantoor
hetzelfde werkgebied. De directeur van Nieuw Dak is bestuurder bij het SVK. Er is vlotte samenwerking. Dit is eveneens het geval met Landwaarts, de koopmaatschappij waar de SHM kandidaat-kopers naar door verwijst.

▪

Het concept van het jaarverslag is in 2017 herdacht en op een vernieuwde basis opgemaakt. Het is
nu een verslag met korte teksten en cijfers, ondersteund door grafieken, tabellen en beelden. Het
verslag is enkel digitaal beschikbaar en op de website terug te vinden. Via direct mailing, digitale
nieuwsflashes en een link in de nieuwsbrief zorgt Nieuw Dak voor de verspreiding.

▪

Nieuw Dak is correct in zijn communicatie met de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

▪

Nieuw Dak heeft de visitatie 2019 bijzonder goed voorbereid en de werking grondig en systematisch gedocumenteerd, zoals trouwens voorzien in het strategisch plan: kunnen we een integrale
visie o.b.v. cijfers en/of andere gegevens aantonen . De visitatiecommissie dankt Nieuw Dak hiervoor en waardeert deze aanpak. De SHM heeft huurders, personeel en partners op diverse manieren
o.a. met een voetbalkrant waarin de
belangrijkste conclusies waren opgenomen. met een persmoment, via nieuwsbrieven en op de TVschermen in de onthaalruimte. Ook het behalen van de Beste-Praktijk-Prijzen, die Nieuw Dak
tweemaal kreeg is met een persbericht aan pers en netwerk gecommuniceerd. De visitatie 2019 is
niet op de website aangekondigd, een punt waar de visitatiecommissie aandacht voor vraagt.

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten
Beoordeling: zeer goed

Nieuw Dak peilt op meerdere manieren en naar de tevredenheid van klanten en naar verbetermogelijkheden van de eigen werking. Daarbij hanteert de SHM een combinatie van objectieve en systematische periodieke bevragingen bij een representatieve groep bewoners, met daarnaast frequentere theVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW DAK - 7030
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ma- en plaatsgebonden bevragingen. De SHM benut deze informatie voor het strategisch plan en voor
andere concrete verbeterprojecten. Door de open houding, de sterke informatiestroom naar huurders
en door hen te betrekken en te responsabiliseren bij veranderingen, krijgt de SHM ook tussendoor veel
signalen, waarmee ze aan de slag gaat. Nieuw Dak heeft een methodiek om op basis hiervan de werking te verbeteren en ze communiceert over de resultaten. Sedert de vorige algemene tevredenheidsbevraging (2012) blijkt nu een sterk toegenomen en hoge huurderstevredenheid, 81% van de huurders
is tevreden tot zeer tevreden over Nieuw Dak (tegenover 69% in 2012). De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties als zeer goed.
▪

Voor Nieuw Dak zijn klantgerichtheid en huurdersbetrokkenheid belangrijke aspecten van de
werking. Het meten van de tevredenheid is daarbij een belangrijk element. De SHM zorgt er daarom voor voldoende feedback te krijgen van de huurders, om zo zicht te krijgen op de tevredenheid en op de werkpunten. Voor Nieuw Dak is het belangrijk dat de huurder een constructieve
bijdrage kan leveren op een thema dat hem aanbelangt of bindt. De SHM meet de klantentevredenheid via een grootschalige, onafhankelijke tevredenheidsmeting (2012 en 2018) en daarnaast
via frequentere meer gerichtere bevragingen. Aanvullend vangt Nieuw Dak door de open laagdrempelige houding en sterke aanwezigheid in de wijken verhalen en signalen van huurders op.
Ten slotte draagt ook het klachtenbeheer daartoe bij.

▪

In 2018 herhaalde Nieuw Dak een algemene huurderstevredenheidsbevraging, die ze eerder in
2012 bij 250 huurders had gevoerd. Deze had de vorm van anonieme diepte-interviews aan huis,
waarbij in 2018 extra is bevraagd in welke mate de klant digitaal actief is. Dit heeft geleid tot een
twaalftal conclusies en aanbevelingen. Er is globaal en op een belangrijk aantal deelaspecten een
grote klantentevredenheid waar te nemen. Bovendien is er vooruitgang tegenover 2012: 81% van
de huurders is tevreden tot zeer tevreden over Nieuw Dak, een belangrijke verbetering ten opzicht van 2012 (69%). Voor diverse punten zijn de bevindingen reeds hoger toegelicht (zie OD 4.1,
6.1 en 6.2). Verbetermogelijkheden blijven onder meer de interventietijden bij grotere herstellingen, waar intussen op bijgestuurd is; de tevredenheid als men signalen geeft over problemen van
sociale aard; de acceptatie van beslissingen bij onenigheid en de bekendheid en het gebruik van
de nieuwe media in de communicatie en afstemming met de huurders. Nieuw Dak onderzoekt en
bespreekt deze signalen verder en zal mee op basis hiervan een nieuw strategisch plan maken.

▪

Nieuw Dak organiseert daarnaast regelmatig kleinere, meer gerichte huurdersbevragingen rond
diverse aspecten van de dienstverlening, zoals na de plaatsbeschrijving en inhuizing, bij vertrokken huurders, over betaalbaarheid in functie van de huurlasten (Stella Maris), over het poetsen van rolluiken (Vijverhof), over de aan
Nieuw Dak de vinger aan de pols. Uit deze bevragingen, net als uit de gesprekstafels georganiseerd met huurders (en eerder met de HAR) en uit de loopbrug- en andere gesprekken, komen
verbetervoorstellen en adviezen waar Nieuw Dak, samen met de huurder, verder op bouwt.

▪

Ook in de dagdagelijkse werking heeft Nieuw Dak aandacht voor de signalen van de huurders. De
wijkmeesters zijn daarbij belangrijk, maar het loket en het team van 12 techniekers brengen eveneens signalen aan. Op de werkbons die de techniekers gebruiken is hiertoe eveneens een specifieke zone voorzien. Uit de aldus bekomen informatie ontstonden initiatieven zoals de mogelijkheid
om via de website een afspraak vast te leggen. De SHM heeft ook de openingsdagen aangepast.
Binnen het renovatieproces of de vervangingsbouw voorziet de SHM verder meermaals in afstemmingsmomenten en evaluatie, bijvoorbeeld na het afronden van een project via een bewonersbijeenkomst (zie OD. 4.1). Hieruit komt ook informatie over de tevredenheid en over verbetermogelijkheden naar voor. De SHM registreert de informatie en bouwt hierop voort voor verdere optimalisatie van de eigen werking. Nieuw Dak heeft dus elementen van organisatiebestuur en
---beheersing ingebouwd.

▪

De visitatiecommissie stelt op basis van de globale huurderstevredenheidsbevraging, aangevuld
met de informatie verkregen tijdens de visitatiegesprekken met de huurders en actoren, vast dat
er grote tevredenheid is bij de huurders en dat er nog belangrijke vooruitgang geboekt is tegen-

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW DAK - 7030

PAGINA 48 VAN 60

over 2012. Dit is het resultaat van de aanpak om de tevredenheid regelmatig op diverse fronten
te meten en om open te staan voor feedback via andere kanalen, en om deze insteken dan te vertalen naar verbeterprojecten.
▪

De visitatiecommissie daagt Nieuw Dak uit om op dit elan verder te gaan, zoals voorzien, met
aandacht voor snelle en concrete communicatie over de bevindingen uit de laatste tevredenheidsbevraging en de erop aansluitende nieuw op te maken (strategische) plannen. Deze snelle
duidelijke terugkoppeling naar de huurders en de actoren, is belangrijk om de huurdersbetrokkenheid te behouden om zo over voldoende draagvlak te beschikken bij de realisatie van nieuwe
plannen.
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5. AANBEVELINGEN

5.1

Aanbevelingen voor de SHM

Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM de
volgende aanbevelingen:
1.

Blijf mogelijkheden zoeken om de werkings- en onderhoudskosten verder te doen dalen (OD 5.2).
Maak de afweging om bepaalde diensten al dan niet zelf uit te voeren en ga na welke basisdienstverlening de bewoners nodig hebben. Maak daarbij werk van het inzicht krijgen in de globale kostenstructuur. Koppel doelstellingen aan het verlagen van die kosten. De doelstellingen dienen te
passen in het beleidsplan;

2.

Blijf inzetten op het terugdringen van de huurdersachterstallen (zie OD 5.3).

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen
maatregelen
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM de volgende maatregelen te nemen:
Nieuw Dak realiseert op bijna alle operationele doelstellingen goede prestaties en op 5 operationele
doelstellingen zelfs zeer goede prestaties. De visitatiecommissie heeft er vertrouwen in dat de SHM
concrete en valabele acties zal ondernemen om op middellange termijn de prestaties voor d
.

5.3 Goede praktijken bij de SHM
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die
aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en
toren wordt gebracht.
▪ Een integraal planteam staat in voor alle aspecten van een bouw- of renovatieproject
De lopende en geplande projecten worden in operationele zin afgestemd in een integraal planteam
dat instaat voor de realisatie van een bouw- of renovatieproject in al zijn aspecten en fases. Deze
planteams hebben een wisselende samenstelling van medewerkers van de SHM en werken op een
uniforme wijze waardoor informatie en de planning gemakkelijker is af te stemmen. Het planteam
is effectief gebleken om de complexe samenwerking bij bouwprojecten gestroomlijnd te laten verlopen. Er is een betere communicatie, minder frustratie, meer betrokkenheid vanuit de teams en de
huurders waarderen deze aanpak. Nieuw Dak maakt naast de bovenvermelde meerjarenplanning
ook gebruik van interne planningsoverzichten, een uitgebreide Excel-tool die de werkwijze van het
planteam zeer goed ondersteunt en van een softwarepakket voor overheidsopdrachten. De visitatiecommissie vindt deze integrale werkwijze, die de verantwoordelijkheid meer bij de medewerkers legt eigentijds en professioneel. Deze werkwijze zou voor andere SHM's die tot een sterkere
interne afstemming en draagvlak wensen te komen ook een oplossing kunnen bieden.
▪ Verhoogde huurdersparticipatie met
meer bewoners te betrekken, in kleinere groepen, met diverse werkvormen en betere resultaten.
Nieuw Dak heeft na een samen met huurders doorlopen proces ( Appreciative Inquiry ) beslist om
van een centrale huurderadviesraad HAR , te evolueren naar HARtjes . Nu werkt Nieuw Dak volVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW DAK - 7030
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gens een nieuwe werkwijze, waardoor de SHM op regelmatige basis en met meer betrokkenheid
van huurders sneller een positief gevolg kan geven aan verbeterpunten die deze aanbrengen. De
SHM werkt nu met kleinere groepen, meer gediversifieerde werkvormen, dichter bij de huurder, dit
zowel fysisch als inzake thema, telkens met wisselende groepen en inzet per project. De SHM geeft
aan nu meer bewoners en een groot deel van de doelgroep te bereiken. Nieuw Dak neemt zo thema s op die bij hen leven en optimaliseert nu sneller, wat mogelijk is door de kleinschalige aanpak.
De huurders schakelen zich meer in bij het realiseren van verbeteringen, en ze voelen zich mee
verantwoordelijk. De visitatiecommissie waardeert deze vernieuwende aanpak, die ertoe leidt dat
de SHM in functie van de situatie en behoeften per wijk of thema gediversifieerde werkvormen
hanteert om te luisteren naar de huurders, hen meer en frequenter betrekt bij de analyse en het
uitwerken van de oplossing en hen mee(r) responsabiliseert.
▪ Verhoogde huurderstevredenheid door samen met de huurder het hele renovatietraject bij
grote renovaties vorm te geven volgens het nieuw concept van
Het concept dat Nieuw Dak nu systematisch toepast, is grondig doordacht en breed doorgesproken met alle partijen en projectmatig sterk uitgebouwd. Het heeft als doel om iedere betrokkene
renovatieproject deelt men op in vier fasen. Voor elke fase bepaalt de SHM duidelijk de vereisten
aan communicatie en afstemming en dit
spreekt daarbij met de huurders tevens hoe ze kunnen bijdragen aan het verlagen van huurlasten.
De SHM werkt per project met een planteam, een teamoverschrijdende projectgroep met per fase
wisselende bezetting, dat alle fasen doorloopt. Dit leidt tot een plan van aanpak voor het hele proces, Er is een betere communicatie, minder frustratie, meer betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid vanuit de teams en de huurders, De nieuwe aanpak vereist een versterkte inzet bij het begin van het renovatieproject, maar beperkt later problemen en bijsturing. Dit houdt eveneens een
extra kost in, maar Nieuw Dak stelt dat ze deze in latere fases terugverdient. Huurders, zowel als
de welzijnsactoren zijn zeer lovend over deze werkwijze (zie ook OD 6.3). De visitatiecommissie
waardeert dit zeer vernieuwende en vast omlijnde concept van samen de verhuiskar trekken .
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: Overzicht gevoerde gesprekken

BIJLAGE 1: Overzicht gevoerde gesprekken
Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur)
-

Alessandro Cucchiara
Myriam Indenkleef
Michel Driessen
Nele Beckers
Philippe Carlier

Voorzitter
Directeur
Lid raad van bestuur
Lid raad van bestuur
Lid raad van bestuur

Medewerkers SHM
-

Etienne Broux
Hein Daerden
Johan Max
William Engelen
Raf Vangompel
Sophie Colson

T
Firma Finpower
Teamverantwoordelijke Projecten
Teamverantwoordelijke Technisch beheer
Teamverantwoordelijke Verhuur en Onthaal
Teamverantwoordelijke Wijk- en bewonerszaken
Verantwoordelijke directiesecretariaat en communicati
klachtenmanagement)

Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie
-

Vanlokeren
Marc Vanhengel

Afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening Stad Genk
Algemeen Directeur, gemeente Zutendaal

-

Jan Hellincx
Kristel Houben
Nadine Munsters
Elke Acciani
Liesbeth Arits
Jens Vaes
Kim Meyers
Ward Tomsin
Carina Kverh

Goed.Wonen
Campus O3
Woonbegeleider CAW Limburg
Directeur SVK Het Scharnier
Wijkmanager stad Genk, Dienst Stadsontwikkeling
Buurtopbouwwerker Zwartberg, Stebo
Welzijnsambtenaar Gemeente As
-Genk
Maatschappelijk werker CGG-Genk

Johan Bounceau

Stafmedewerker stad Genk
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Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners)
Er waren tijdens de visitatiegesprekken een twintigtal huurders aanwezig.
De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld.
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen)
-

Karine Lycops
Ria Grondelaers
Wim Dries
Angelo Bruno
Ann Schrijvers
Benny Spreeuwers

Directeur Mens & Samenleving, stad Genk
Schepen Sociaal Welzijn, stad Genk
Burgemeester, stad Genk
Schepen Wonen, stad Genk
Burgemeester, Zutendaal,
Eerste Schepen, Oudsbergen.
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BIJLAGE 2: Lijst met veel gebruikte begrippen en afkortingen
Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale huisvestingsmaatschappij. De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat er in om de SHM in staat te stellen
haar prestaties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de SHM als lezer voor ogen
heeft en er dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor een SHM zeer vertrouwd zijn,
maar daarom niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische lijst van afkortingen en veel
gebruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij het lezen van het rapport. Volledigheid is niet onze
bedoeling. We willen in een of twee zinnen typische begrippen in de sociale huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht kan krijgen in de prestaties van deze SHM. Voor meer informatie
verwijzen we graag naar de website www.wonenvlaanderen.be.
aankopen goede woningen: Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) kan op verschillende manieren haar patrimonium uitbreiden. Naast het realiseren van nieuwbouw kan
een SHM ook ‘goede woningen’ aankopen op de privé-markt
op voorwaarde dat de op de privé-markt aangekochte ‘goede woningen’ onmiddellijk als sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden of dat deze een investering van
maximaal 15.000 euro (exclusief btw) per woning vereisen
om als sociale huurwoningen te kunnen verhuren. Zoals voor
de realisatie van een nieuwe woning, kan de SHM voor de
aankoop van een goede woning een beroep doen op een
gesubsidieerde financiering, waarvan het maximumbedrag
gelijk is aan de som van het subsidiabele bedrag van de
grondverwerving en het subsidiabele bedrag van de bouw
van een sociale huurwoning.
aanmelding of aangemelde woningen: Om voor een subsidie
in aanmerking te komen moest een SHM tot 31 oktober 2017
als eerste stap een nieuw te realiseren woning ‘aanmelden’
bij de VMSW. Het procedurebesluit van 2017 spreekt echter
niet langer van aangemelde woningen. Vanaf dan spreken
we over de “projectenlijst”, als referentiebasis. Om op die
projectenlijst te komen moet een SHM verschillende stappen
doorlopen (zie ook Lokale beleidstoets en Renovatietoets).
actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied
waarin de SHM woningen verhuurt of zal verhuren en/of
sociale koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of in de voorbije 10 jaar heeft gerealiseerd. Dit terrein
wordt afgebakend door de gemeentegrenzen en het is de
SHM zelf die aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal verhuren of realiseren. Het staat een SHM
vrij om een onderscheid te maken in een actieterrein voor
huuractiviteiten en een actieterrein voor koopactiviteiten
Gemeenten waarin een SHM woningen ontwikkelt of verhuurt behoren automatisch tot het actieterrein van een SHM.
actualisatie: Elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt,
houdt in een inschrijvingsregister, ook ‘wachtlijst’ genaamd,
een lijst van kandidaat-huurders bij. De SHM is verplicht om
minstens elke twee jaar alle kandidaat-huurders aan te
schrijven met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze
nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde en/of hun gezinssituatie nog dezelfde is als op het moment van de initiële
inschrijving. De kandidaat-huurders moeten binnen de
daartoe vooropgestelde termijn de opgevraagde gegevens
bezorgen aan de SHM, waarbij ze eventueel ook hun voorkeur (bijvoorbeeld de ligging of het type van de woning)
kunnen aanpassen. Indien de SHM geen antwoord ontvangt,
verstuurt ze een herinneringsbrief aan de kandidaat-huurder
(aan het in het rijksregister opgenomen adres, tenzij de
kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de
briefwisseling naar een ander adres te verzenden). Indien de

kandidaat-huurder niet op deze herinneringsbrief reageert of
niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoet, wordt de
kandidaat-huurders geschrapt uit het register en verliest de
kandidaat-huurders zijn of haar plaats op de wachtlijst,
tenzij de kandidaat-huurder kan aantonen dat er sprake is
van overmacht.
ADL-woningen: Een ADL-woning is een in functie van het
faciliteren van de ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’ (ADL)
(opstaan, zich wassen, zich aankleden, eten, iets vastnemen,
iets oprapen, zich binnenshuis verplaatsen, ...) aangepaste
woning waarbij de bewoner, voor een aantal dagelijkse
activiteiten, een beroep kan doen op een vergunde zorgaanbieder. Het bouwen van ADL-woningen is uitdovend. Bestaande ADL-woningen blijven uiteraard bestaan.
BECO of Beoordelingscommissie: de BECO is een commissie
die bestaat uit een vertegenwoordiger van de minister van
Wonen, van VMSW, van Wonen-Vlaanderen, van VVH/VLEM
en van het VWF. De BECO bepaalt binnen de budgettaire
ruimte vastgesteld door de Vlaamse Regering het budget per
deelprogramma, kan beleidsaanbevelingen formuleren en
beslist over de opname (en schrapping) van projecten uit de
projectenlijst op de meerjarenplanning en korte termijnplanning.
bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de
aankoop van een woning, het behoud van de woning in
geval van echtscheiding, het beëindigen van samenwoning
of het renoveren van hun enige woning twee soorten sociale
leningen afsluiten: (1°) leningen verstrekt door de VMSW of
het Vlaams Woningfonds (VWF) en (2°) leningen verstrekt
door Erkende Kredietmaatschappijen (EKM’s). De door de
VMSW of het VWF verstrekte leningen worden ‘bijzondere
sociale leningen’ genoemd omdat de Vlaamse overheid de
financiering van die leningen subsidieert, waardoor de VMSW
en het VWF lagere rentetarieven hanteren dan de meeste
private banken en geen eigen kapitaalinbreng verwachten.
Zowel de woning als de ontlener moeten aan bepaalde
voorwaarden voldoen (o.a. inkomens- en eigendomsvoorwaarden, voorwaarden qua maximale verkoopwaarde, enz).
Deze voorwaarden werden via het eengemaakt leningenbesluit op 13 september 2013 op elkaar afgestemd zodat het
voor een ontlener geen verschil meer uitmaakt waar de
lening wordt aangevraagd. De ‘bijzondere sociale lening’
wordt door de VMSW ‘Vlaamse Woonlening’ (cf.
www.vlaamsewoonlening.be) genoemd. Particulieren kunnen
ze afsluiten aan het loket van een aantal SHM’s. Het VWF
noemt de ‘bijzondere sociale lening’ ‘sociale lening’ (cf.
www.vlaamswoningfonds.be). De door de VMSW en het VWF
gehanteerde andersoortige terminologie resulteert in begripsverwarring, te meer er ook door EKM’s sociale leningen
worden verstrekt waarvoor er andere voorwaarden gelden.
Zo geldt er bijvoorbeeld geen inkomensvoorwaarde in func-
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tie van het toekennen van een sociale lening door een EKM.
Voor de financiering van deze sociale leningen voorziet het
Vlaamse Gewest enkel in een gewestwaarborg en niet in een
subsidie, wat een grote impact heeft op de sociale rentevoet.
De bedoeling van sociale leningen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld, en die niet in aanmerking
komen voor een ‘bijzondere sociale lening’ bij de VMSW of
het VWF, toch een eigen woning kunnen verwerven, zonder
dat ze daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat bij
private banken gebruikelijk is. Er zijn momenteel iets minder
dan 20 EKM’s actief, verspreid over heel Vlaanderen (cf.
www.sociaal-woonkrediet.be).
Bindend Sociaal Objectief (BSO): In het decreet houdende het
Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente), onder meer inzake de bijkomend te realiseren
sociale (koop en huur)woningen en kavels, een Bindend
Sociaal Objectief (BSO) bepaald. De nulmeting is de situatie
op 31 december 2007. Vanaf dan wordt de toename van het
aantal sociale (koop en huur)woningen en kavels jaarlijks
gemeten. Dit laat toe om vast te stellen of het vooropgestelde BSO al dan niet tijdig wordt of zal worden gerealiseerd.
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (cf. www.caw.be)
CBO-oproep: Een Constructieve Benadering Overheidsopdrachten-oproep of kortweg CBO-oproep betreft een periodieke oproep die de VMSW lanceert bij private actoren om
voorstellen in te dienen voor de gunning van een of meer
aannemingsovereenkomsten, in de vorm van een onderhandelingsprocedure, met private inbreng van grond, voor het
ontwerp en de bouw van sociale huur- of koopwoningen
binnen een door de beoordelingscommissie vastgesteld
budget.
convenant: Een ‘convenant’ is een overeenkomst waarin
partijen gemaakte afspraken vastleggen over het te voeren
beleid, de na te streven doelstellingen en de op te zetten
samenwerking.
C2008: De ‘C2008/Concepten voor sociale woningbouw’
betreft de tot 31/10/2017 voor bouwheren en ontwerpers
geldende leidraad. Onderwerpen zoals ‘geïntegreerd ontwerpen’, ‘lokaal overleg’, ‘aanpasbaar en aangepast bouwen’,
‘EPB’, ‘akoestiek’ en ‘onderhoud en renovatie’ komen daarin
uitgebreid aan bod. De C2008 was voorheen van toepassing
op elk project en elk voorontwerp waarvoor een SHM een
aanvraagdossier indiende. De ‘C2008’ werd met ingang van
01/11/2017 vervangen door bouwtechnische en conceptuele
normen en richtlijnen (zie ook ontwerpleidraad en simulatietabel).
Design and Build-oproep: Een Design and Build-oproep is een
periodieke oproep bij private actoren om voorstellen in te
dienen voor de gunning, in de vorm van een open of beperkte offerteaanvraag of een onderhandelingsprocedure, voor
het ontwerp en de bouw van sociale huur- of koopwoningen.
EKM: Erkende kredietmaatschappij (zie Bijzondere sociale
lening)
EPB: EPB staat voor 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat'. Alle
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding
wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. De EPBeisen hebben betrekking op de thermische isolatie, de energieprestatie, de netto-energiebehoefte qua verwarming, het
binnenklimaat
(ventilatie
en
oververhitting)
(cf.
www.vlaanderen.be).
EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de
woning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een

woning te koop of te huur staat. Het attest wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A (cf.
www.vlaanderen.be en www.energiesparen.be).
erkenningenbesluit: Het ‘erkenningenbesluit’ betreft het
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot
vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en
tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van
de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (cf.
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=101
9843).
ERP 2020: Het EnergieRenovatieProgramma (ERP) 2020 van
de Vlaamse overheid is een urgentieprogramma waarbij
beoogd wordt dat tegen 2020 alle daken geïsoleerd zijn, alle
enkele beglazing vervangen is door isolerend glas en alle
verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen zijn
gebannen. De gegevens van de patrimoniumenquête inzake
ERP2020 zijn in geaggregeerde vorm per SHM opgenomen in
de prestatiedatabank.
E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie
een woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe energiezuiniger de woning is.
FS3: FS3 staat voor “derde financieringssysteem voor de
realisatie en renovatie van sociale huurwoningen” en bouwt
verder op het vorige NFS2 (nieuw tweede financieringssysteem, dat op 1 januari 2008 in werking trad. Beide systemen
zorgen ervoor dat SHM’s (via de VMSW) voor de financiering
van sociale huurprojecten een beroep doen op renteloze
leningen dewelke voorzien in een aflossingstermijn van 33
jaar. De lening wordt begrensd door bepaalde prijsplafonds,
waarmee maximaal bedragen per type bouwverrichting
bedoeld worden. FS3 is een verfijning van NFS2 opdat de
uitgaven van een SHM (vnl. kapitaalaflossingen) beter afgestemd worden op de (huur)inkomsten.
goede woning: Een ‘goede woning’ is een bebouwd onroerend goed dat in aanmerking komt voor een snelle verhuring
als sociale huurwoning. Zie ook “aankopen goede woning”.
GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De Gewestelijke Sociale
Correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarmee de Vlaamse
overheid lagere huurinkomsten van SHM’s door huurders
met een lager inkomen compenseert. De subsidie dekt het
verschil tussen de reële inkomsten van de SHM's en een
aantal geobjectiveerde uitgaven.. GSC is bedoelt als sluitstuk
van het financieringssysteem voor nieuwbouw- en renovatieverrichtingen inzake sociale woningen.
huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn betalingsachterstallen van huurders aan SHM’s. Het kan daarbij gaan
om achterstallen qua huur, qua niet-betaalde huurlasten
evenals over achterstallige kosten voor uitgevoerde werken
of aangerichte schade. Om de huurdersachterstallen vergelijkbaar te maken tussen SHM’s worden alle (over meerdere
jaren) onbetaalde facturen (aan de huurders) gedeeld door
alle (aan de huurders) in één jaar gefactureerde bedragen.
IGS: intergemeentelijk samenwerkingsproject ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
instandhouding: Instandhouding betreft investeringen in de
renovatie, verbetering of aanpassing van bestaande woningen, gebouwen of niet-residentiële ruimten.
intern huurreglement: Een intern huurreglement is een
openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van
het kaderbesluit sociale huur. De SHM geeft hierin minimaal
de concrete regels aan die een verdere invulling vereisen of
op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels
(vervat in het gemeentelijk of intergemeentelijk toewijzings-
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reglement) worden opgenomen (art. 1, eerste lid, 16° kaderbesluit sociale huur).
korte termijnplanning: De korte termijnplanning betreft de
planning van verrichtingen waarvan de uitvoering of gunningsprocedure binnen een termijn van vier maanden opgestart kan worden. De beoordelingscommissie (zie BECO)
beslist minstens drie keer per jaar over de programmatie van
sociale woonprojecten. Ze programmeert projecten op de
meerjarenplanning en op de korte termijnplanning.
lokaal woonoverleg: In de Vlaamse Wooncode is voorzien dat
elke gemeente minstens één keer per jaar samen met de
sociale woonorganisaties en, in voorkomend geval, andere
woon- en welzijnsactoren die op haar grondgebied werken,
de doelstellingen bespreekt op het vlak van wonen op korte
of middellange termijn evenals de relatie daarvan met sociale en andere woonprojecten
KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse
Regering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.
(cf.
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=101
6403&param=inhoud).
K-waarde of K-peil: de K-waarde geeft het algemene isolatieniveau van een woning aan. De K-waarde moet zo laag
mogelijk zijn: een lage K-waarde betekent namelijk dat een
woning beschikt over een hoog isolatieniveau, wat helpt om
warmteverliezen tegen te gaan. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U-waarden (zie U-waarde) van de
verschillende bouwdelen en ook de compactheid van het
gebouw speelt een belangrijke rol. Dit is immers logisch,
want een compact gebouw heeft minder geveloppervlakte
langs waar warmte verloren kan gaan. De EPB-wetgeving
verplicht een K-waarde van ten hoogste K40 (of 40 W/m²K)
leegstand: Inzake leegstand dient een onderscheid te worden
gemaakt tussen structurele leegstand en frictieleegstand:
- structurele leegstand: binnen de visitatiemethodiek wordt
een woning als structureel leegstaand beschouwd wanneer deze woning gedurende minimaal zes maanden leeg
staat of als gevolg van de geplande uitvoering van een
renovatie- of bouwproject gedurende minimaal zes maanden zal leegstaan; SHM’s dienen in hun rapportering aan
de VMSW zelf aan te geven of een woning al dan niet
structureel leeg staat;
- frictieleegstand: frictieleegstand is in theorie de noodzakelijke leegstand om de woningmarkt naar behoren te doen
functioneren; in de context van de sociale woningmarkt
en de visitatiemethodiek wordt frictieleegstand beschouwd als een woning die die op de laatste dag van een
kalenderjaar niet verhuurd is en niet door een SHM als
structureel leegstaand werden aangeduid.
Lokale woontoets: Als eerste stap in de programmatiecyclus
moet de SHM voor elke project (nieuwbouw, vervangingsbouw of grootschalige renovatie) aan de gemeente vragen
om een lokale woontoets uit te voeren en daarover een
gunstige beslissing te nemen. Die lokale woontoets bestaat
uit een toets aan het bindend sociaal objectief (zie BSO), een
toets aan het gemeentelijk beleid, en een verbintenis om de
infrastructuur over te nemen in het openbaar domein van
de gemeente.
meerjarenplanning: De meerjarenplanning betreft de planning van de verrichtingen waarvan de uitvoering of de
gunningsprocedure binnen een termijn van drie jaar opgestart kan worden.
Nulmeting: zie Bindend Sociaal Objectief (BSO)
OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OD of operationele doelstelling: Een operationele doelstelling
(OD) is een uit een strategische doelstelling afgeleide prestatiegerichte doelstelling voor SHM's. Aan elke operationele
doelstelling zijn één of meerdere vereisten verbonden. Veelal
worden meerdere operationele doelstellingen uit één strategische doelstelling afgeleid.
ontwerpleidraad (bouwtechnische en conceptuele richtlijnen): In de ontwerpleidraad wordt het vereiste kwaliteits- en
comfortniveau van sociale woningen wordt beschreven.
Daarbij gaat ook aandacht naar de meest kostenefficiënte
wijze waarop dat niveau kan worden bereikt. De richtlijnen
hebben betrekking op de inplanting en de omgeving, de
planfunctionaliteit, het wooncomfort, de stabiliteit en de
technieken. De ontwerpleidraad maakt intrinsiek deel uit van
het geldende kader om sociale woningen te ontwerpen, te
bouwen, te renoveren en de kostprijzen ervan te bepalen.
prestatiedatabank: De prestatiedatabank is de digitale databank, waarin de omgevings-, effect-, en prestatie-indicatoren
van de SHM’s zijn opgenomen. Van die gegevens vertrekt de
visitatiecommissie bij het beoordelen van de prestaties van
een SHM.
projectenlijst: de projectenlijst bevat een lijst met projecten
waarvan de verrichtingen principieel vatbaar zijn voor
programmatie (en dus subsidiëring). Behoudens uitzonderingen moeten alle projecten eerst een lokale beleidstoets
doorlopen (en renovatie- of vervangingsbouwprojecten ook
een renovatietoets) alvorens ze op de projectenlijst kunnen
komen. Nadat een project op de projectenlijst staat, kan het
achtereenvolgens op de meerjarenplanning en de korte
termijnplanning komen, alvorens het project in uitvoering
gaat.
recht van voorkoop: SHM’s kunnen in bepaalde daartoe
aangewezen gebieden een 'recht van voorkoop' uitoefenen.
Indien in die gebieden een woning of een bouwgrond wordt
verkocht, kan een SHM die woning of bouwgrond aankopen
aan dezelfde voorwaarden als de kandidaat-kopers. Het
recht van voorkoop heeft tot doel om SHM’s in staat te
stellen bepaalde woningen of voor woningbouw bestemde
percelen te verwerven om die vervolgens aan te wenden in
functie van het realiseren van sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels.
renovatietoets: Voor renovatie- of vervangingsbouwprojecten moet de VMSW een gunstig advies leveren in het
kader van de renovatietoets om het project op de projectenlijst te zetten. De renovatietoets komt na de verplichte lokale
beleidstoets die de gemeente uitvoert en omvat een advies
over de rationaliteit van het voorgestelde project.
Samenlevingsopbouw: sector van buurt- en opbouwwerk
simulatietabel: Simulatietabellen zijn bedoeld om SHM’s een
raming te laten maken van hun projecten en worden sinds
2013 ook gebruikt om het maximaal investeringsbedrag te
berekenen, waarvoor een SHM een gesubsidieerde lening kan
krijgen. Het maximaal subsidiabel bedrag wordt voor elke
woning afzonderlijk berekend, en is o.a. afhankelijk van de te
realiseren woonoppervlakte.
sociale last: Het begrip ‘sociale last’ werd ingevoerd via het
decreet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) dat dateert van 27
maart 2009. Het in een bouwvergunning opleggen van een
sociale last verplichte de verkavelaar of bouwheer ertoe om
in bepaalde gevallen handelingen te stellen opdat, in verhouding met het door hem of haar beoogde verkavelings- of
bouwproject, tevens in een sociaal woonaanbod zou worden
voorzien. In alle gemeenten die niet op een vastgestelde
wijze aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) voldeden,
werd aanvankelijk, inzake bepaalde stedenbouwkundige en
verkavelingsaanvragen, een sociale last opgelegd. Het
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Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 de in het DGPB vooropgestelde regeling inzake
de sociale lasten (cf. artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 DGPB)
vernietigd. Bij beschikking van 18 december 2013 heeft het
Hof de vernietiging uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de sociale
lastenregeling. Meer in het bijzonder werden de bepalingen
vernietigd inzake de gewestelijke en gemeentelijke normen
sociaal woonaanbod (artikel 4.1.8 t.e.m. artikel 4.1.11 DGPB), de
normen sociaal woonaanbod in plangebied (art. 4.1.12 en
4.1.13 DGPB) en de gebiedspecifieke typebepaling voor RUP’s
waarin werd voorzien in een sociaal woonaanbod (artikel
7.2.34, §1, DGPB). De overige bepalingen van boek 4 (maatregelen betreffende betaalbaar wonen), waaronder het bindend sociaal objectief, het gemeentelijk actieprogramma en
de regeling inzake het bescheiden woonaanbod, blijven
onverkort gelden.
sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening
SVK: Sociaal Verhuurkantoor
www.huurpunt.be)

(cf.

www.vmsw.be

en

toewijzingsreglement: Het toewijzingsreglement bepaalt op
welke manier een niet-verhuurde sociale huurwoningen in
Vlaanderen aan wie verhuurd kan worden. Het ‘toewijzen’
gebeurt op basis van strikte regelgeving die in het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) wordt vermeld. Deze regelgeving
voorziet tevens dat gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in bepaalde gevallen en onder
strikte voorwaarden bijkomende specifieke voorrangsregels
qua toewijzing kunnen bepalen. Zo kan een gemeente of een
intergemeentelijk samenwerkingsverband rekening houden
met de lokale binding van de kandidaat-huurders, met de
woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of met de
verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of
een deel ervan (cf. art. 26 KSH).

VLEM: Vlaamse Erkende Maatschappijen (SHM’s die sociale
koopwoningen ter beschikking stellen)
VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (cf.
www.vmsw.be)
voorrangsregels: Artikel 19 van het Kaderbesluit Sociale Huur
(KSH) voorziet de voorrangsregels die van toepassing zijn als
een SHM een sociale huurwoning toewijst. Artikel 20 van het
KSH voorziet in een aantal voorrangsregels waarbij een SHM
vrij kan kiezen of ze die al dan niet toepast.
VTE of voltijdse equivalent: Een voltijdse equivalent is een
rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of
de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd
gezegd vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds
werknemer en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8
VTE.
VVH: Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
(www.vvh.be)
VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
(www.vvsg.be)
VWF: Vlaams Woningfonds (www.vlaamswoningfonds.be)
wachtlijst: zie actualisatie
Wonen-Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, deel uitmakend
van
de
Vlaamse
overheid.
(cf.
www.wonenvlaanderen.be).

Toezichthouder: de toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode
U-waarde: De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er
verloren gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurverschil van 1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat.
De U-waarde wordt daarom uitgedrukt in W/m²K en moet
best zo laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent
namelijk dat er weinig warmte verloren gaat.
VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(cf. www.vaph.be)
verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de mogelijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te
verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel
strikte voorwaarden verbonden. Verhuur buiten stelsel is
mogelijk aan openbare besturen, welzijnsorganisaties of
organisaties die daartoe door de Vlaamse Regering erkend
zijn (cf. Hoofdstuk Xbis van het Kaderbesluit Sociale Huur).
VIVAS: Vereniging Inwoners VAn Sociale woningen
Vlaamse woonlening: zie ‘bijzondere sociale lening’
Vlabinvest: Vlabinvest (voluit: Vlaams Agentschap voor
Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) biedt SHM’s de
mogelijkheid om via een investeringsfonds betaalbare kavels,
huur- en koopwoningen in de Vlaamse rand rond Brussel te
realiseren zodat mensen met een klein tot middelgroot
inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen. SHM’s kunnen
met een Vlabinvestfinanciering zowel huur- als koopwoningen aanbieden. De toelatingsvoorwaarden voor een Vlabinvestwoning zijn ruimer dan voor sociale woningen, maar
ook de huurprijzen en verkoopprijzen liggen doorgaans
hoger.
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Formele reactie van
Nieuw Dak (7030), Genk
van 7 november 2019

Beknopt plan van aanpak
i.f.v. de aanbevelingen van de visitatiecommissie
in het definitief visitatierapport van Nieuw Dak
dd 17 oktober 2019

Inleiding
Onderstaand beknopt plan van aanpak is opgevat als een eerste ontwerp van aanpak. Het is
uitgewerkt in functie van de aanbevelingen van de visitatiecommissie met betrekking tot de
doestellingen 5.2. en 5.3., waarop Nieuw Dak ‘voor verbetering vatbaar’ scoorde.
Dit beknopt plan van aanpak zal verwerkt worden in de actualisatie van het strategisch plan
van Nieuw Dak. Deze actualisatie wordt gebaseerd op de resultaten van het visitatierapport
enerzijds en op de resultaten van het Huurderstevredenheidsonderzoek anderzijds, dat in
opdracht van Nieuw Dak werd uitgevoerd in 2018.
We wensen de visitatiecommissie uitdrukkelijk te bedanken voor de constructieve
aanbevelingen ter verbetering van onze werking.

Plan van aanpak naar aanleiding van aanbevelingen m.b.t. de beoordeling “voor
verbetering vatbaar”
Het visitatierapport vermeldt 2 doelstellingen voor verbetering vatbaar : doelstelling 5.2. en
5.3..

Hieronder wordt ingegaan op het beknopt plan van aanpak om de resultaten op deze
doelstellingen te verbeteren.

OD 5.2. : de SHM beheerst haar kosten goed
Aanbeveling
Blijf mogelijkheden zoeken om de werkings- en onderhoudskosten verder te doen dalen.
Maak de afweging om bepaalde diensten al dan niet zelf uit te voeren en ga na welke
basisdienstverlening de bewoners nodig hebben. Maak daarbij werk van het inzicht krijgen in
de globale kostenstructuur. Koppel doelstellingen aan het verlagen van die kosten. De
doestellingen dienen te passen in het beleidsplan.
Plan van aanpak
In het kader van het strategisch plan 2020 – 2025 wordt een plan opgenomen i.f.v. het
inzicht in de kostenstructuren (personeel, werking, onderhoud) en het bepalen van een aan
het Vlaams gemiddelde gekoppelde doelstelling inzake het verlagen van de kosten,
inzonderheid de onderhoudskosten per woning.
Duidelijke richtlijnen m.b.t. boekingen en controle op deze boekingen (zodat cijfers doorheen
de jaren effectief vergelijkbaar zijn, evoluties duidelijk worden en het effect van ingrepen
kan beoordeeld worden) enerzijds en trimestrieel opvolgen van de belangrijkste
kostenposten, moeten leiden tot meer inzicht in de kostenstructuur. Op basis van dit inzicht
kunnen gerichter initiatieven genomen worden in functie van een duidelijk bepaalde
doelstelling.
Op het vlak van onderhoudskosten hebben we de laatste jaren reeds effectieve inspanningen
gedaan : totaalrenovaties van enerzijds groepen van woningen en anderzijds individuele
woningen, horizontale renovaties van woninggroepen leidden tot een betere kwaliteit en
duurzaamheid van onze woongelegenheden. Dat het aantal (herstellings- en onderhouds-)
interventies daardoor daalt in deze woongelegenheden, is evident.
Onze stelling dat wij onze kerntaken uitvoeren met eigen medewerkers en andere taken
kunnen uitbesteden of hieraan samenwerken met netwerkpartners, dient verder uitgeklaard
en verfijnd, met een duidelijke doelstelling op een termijn van 5 jaar.

OD 5.2. : de SHM beheerst haar kosten goed
Aanbeveling
De visitatiecommissie raadt de SHM toch aan meer in te zetten op het bestrijden van
structurele leegstand en dit vooral door een goede inschatting te maken van de start van de
renovatie- en vervangingsbouwprojecten. Sommige SHM’s zijn hierin te optimistisch
waardoor ze de woningen te vroeg starten met het leeg maken. De SHM volgt de leegstand
op en heeft daarvoor een uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Evenwel laat het overzicht
(=kerncijfers) niet toe om de maanden (frictieleeg)stand op te volgen, enkel om het aantal
dossiers per type leegstand op te volgen. De visitatiecommissie suggereert om ook deze data
op te nemen omdat beide gegevens samen meer inzicht in de frictieleegstand mogelijk
maken en er dus sneller kan ingegrepen en bijgestuurd worden bij langere frictieleegstand.

Plan van aanpak
De visitatiecommissie wijst terecht op het voortijdig leeg maken van woningen in functie van
renovatie of afbraak. De aanbeveling om hiervan een goede inschatting te maken, wordt ter
harte genomen. Om deze reden is dit element bijkomend opgenomen in de procedure en
werkzaamheden van elk planteam, een multidisciplinair team dat een renovatie – of
vernieuwbouwproject van het prille begin tot en met de definitieve oplevering vorm geeft en
opvolgt.
De kencijfers worden uitgebreid met de parameter ‘aantal maanden leegstand’. De vraag
hiertoe is gesteld aan onze softwareleverancier.
De kencijfers inzake leegstand worden trimesterieel besproken op het bestuur van Nieuw
Dak.

OD 5.3. : de SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en
domiciliefraude
Aanbeveling
Blijf inzetten op het terugdringen van de huurdersachterstallen
Plan van aanpak
Na een zeer moeilijke periode van meer dan 1,5 jaar omschakeling van softwarepakket,
waardoor een correcte opvolging van huurdersachterstallen gedurende meer dan 1 jaar
onmogelijk was, hebben we terug de draad kunnen oppakken. Onze aanpak inzake
huurdersachterstallen is bijgestuurd in functie van een nog kortere opvolging. De cijfers van
januari tot september 2019 bewijzen dat dit werkt. We zien een daling van
huurdersachterstal bij zittende of actieve huurders.

Actieve Huurders
2019
jan
feb
mar
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Achterstal
% tav omzet
296.874
2,31%
265.932
2,07%
261.478
2,03%
266.042
2,07%
232.531
1,81%
260.566
2,03%
233.315
1,81%
218.675
1,70%
211.520
1,64%

De visitatiecommissie geeft aan te weten dat het hoge percentage huurdersachterstal
gedeeltelijk te wijten is aan de gehanteerde afboekingswijze. Voor de vermindering van de
huurdersachterstal bij vertrokken huurders, geeft de visitatiecommissie een helder advies
inzake het definitief afboeken van deze huurdersachterstallen. Dit advies zal letterlijk
toegepast worden vanaf 2020.
Samengevat kunnen we stellen dat we, om de huurdersachterstallen nog verder terug te
dringen, inzetten op twee sporen:
1. Vertrokken huurders:
a. Het korter opvolgen van de openstaande bedragen
b. Het boekhoudkundig correct (af)boeken van de dubieuze vorderingen
2. Zittende huurders:
a. Het verder strikt/consequent opvolgen van de openstaande bedragen
b. Het aanklampend werken bij huurders met een betaalplan
c. Betaalplannen in de tijd beperken, rekening houdend met de draagkracht van
de huurder
d. Naast de traditionele schriftelijke aanmaningen ook andere
(geautomatiseerde) communicatiekanalen inzetten om huurders te
ondersteunen in hun betaalgedrag

Plan van aanpak naar aanleiding van andere aanbevelingen uit de visitatie
In bovenstaand plan van aanpak wordt ingegaan op de aanbevelingen bij de doelstellingen
waarop Nieuw Dak ‘voor verbetering vatbaar’ scoorde.
Naast deze aanbevelingen gaf de visitatiecommissie meerdere andere aanbevelingen, die wij
zeker willen opnemen in onze werking.
Hieronder worden bij wijze van voorbeeld 3 punten aangehaald die opgenomen worden.
Zo zullen een aantal punten quasi onmiddellijk opgenomen worden. Een voorbeeld hiervan is
de vaststelling dat de data in het rapport (prestatiedatabank, die zich baseert op XML uit de
verhuursoftware) niet altijd overeenkomen met de realiteit en met de eigen andere data die
elders genoteerd worden. Het actualiseren van deze data in de verhuursoftware staat op de
agenda voor de komende periode.
Andere aanbevelingen worden verder opgenomen in ons strategisch plan. Zo bijvoorbeeld de
aanbeveling om te blijven inzetten op het beperken van de huurlasten en dit samen met de
huurders. De aanpak inzake het verlagen van huurlasten is opgevat in volgen drieluik :
-

-

Monitoren huurlasten
o Het verder uitwerken van de maandelijkse cijfers en de evoluties van de
huurlasten om deze maandelijks/jaarlijks te monitoren.
Nieuwbouw – renovatie

Bij de conceptontwikkeling blijvende aandacht besteden aan het
minimaliseren van de huurlasten
Sociaal beleid:
o Verdere uitbouw van het sociaal beleid omtrent huurlasten waar huurders
zelf initiatief in kunnen nemen.
o

-

De aanbevelingen m.b.t. de communicatie met onze huurders en de opvolging van items
waarvan de tevredenheidsscores in ons Huurderstevredenheidsonderzoek ruimte laten voor
verbetering, zijn reeds opgenomen in ons strategisch plan en krijgen ook de komende jaren
de nodige aandacht.

Beslissing van de minister
n.a.v. het visitatierapport
van 17 oktober 2019 van
Nieuw Dak (7030), Genk

