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In samenwerking met Stebo installeerde Nieuw Dak in al haar woningen op elk woonniveau (of verdieping) een 
rookmelder. Dat bewees al 2 keer zijn doel: in een gebouw in Kolderbos en Sledderlo werd brand vermeden omdat de 
rookmelder op tijd alarm sloeg. Daardoor kon men de brandweer snel verwittigen!

DRAAG ZORG VOOR JOUW ROOKMELDER!

• Een rookmelder gaat bij normaal gebruik 10 jaar mee. 
• Overschilder de rookmelder niet en houd de melder zuiver. 
• Twijfel je of de rookmelder goed werkt? Er zit een testknop op waarmee je dit kan testen. 
• Als de batterij bijna leeg is, geeft de rookmelder een signaal. De batterij vervangen is een 

verantwoordelijkheid voor jou als huurder.

UW ROOKMELDER 
KAN UW LEVEN REDDEN 

2020 KOMT ERAAN...
2019 is bijna voorbij. 
Het nieuwe jaar staat 
op ons te wachten! 
Het team van Nieuw 
Dak wenst jou fijne 
feestdagen, met een 
warme thuis en mooie 
toekomst in 2020. 

Dagen waarop Nieuw Dak gesloten en niet telefonisch 
bereikbaar is tijdens de eindejaarperiode: 

• Woensdag 25/12/2019: gesloten
• Woensdag 01/01/2020: gesloten
• Donderdag 02/01/2020: gesloten 

In januari 2020 zijn we op 6, 7, 13 en 14 januari de 
volledige dag open (9u - 16.30u). Je kan dan zonder 
afspraak langskomen om je huurprijsberekening te 
bespreken. We helpen je graag verder! 

NIEUWE ONTHAALMAP 
VOOR HUURDERS
Wie vanaf nu bij Nieuw Dak komt huren, krijgt van ons 
deze mooie onthaalmap. Met de tussenbladen in de 
map kan je alle belangrijke informatie netjes ordenen en 
bijhouden. Handig toch?

Om de onthaalmappen te plooien en vullen, werkt Nieuw 
Dak samen met de Sint-Gerardus school in Diepenbeek.
Sint-Gerardus is een onderwijs- en zorginstelling. 
Zij begeleiden kinderen, jongeren en 
volwassenen met een bepaalde handicap.

Dankzij deze mooie samenwerking worden 
onze mappen netjes geplooid en gevuld… 
klaar om naar de volgende nieuwe huurder 
te gaan!
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NIEUWE WETGEVING 
SOCIALE HUUR VANAF 1 JANUARI 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels 
als je een sociale woning huurt. De Vlaamse 
regering heeft deze regels bepaald. Alle 
sociale huisvestingsmaatschappijen (ook 
Nieuw Dak) moeten deze nieuwe regels 
volgen. Hieronder sommen we voor jou de 
belangrijkste veranderingen op.

Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen 
huurders en bijwoners. 

WIE IS HUURDER?
De volgende personen beschouwen we als huurders:
• de persoon die zich opgaf als referentiehuurder
• de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk 

mee samenwoont of er de feitelijke partner van 
is én mee in de sociale woning woont. Deze 
persoon moet ook aan enkele voorwaarden 
voldoen.

WIE IS BIJWONER?
Alle andere personen die jouw sociale 
huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Bijwoners 
hebben geen rechten of plichten, moeten geen 
huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen 
aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. 
Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen 
tellen in de meeste gevallen wel mee voor je 
huurprijs.

EINDE HUUROVEREENKOMST BIJ OVERLIJDEN
Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huur
overeenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het 
einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven 
er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog minstens 
zes maanden en misschien langer, de woning blijven 
bewonen. Zij moeten dan wel een nieuwe overeenkomst 
afsluiten met Nieuw Dak.

HEB JE EEN WONING OF BOUWGROND?
Momenteel mag je geen woning of bouwgrond bezitten, 
niet in België en niet in het buitenland. 
Vanaf 1 januari 2020 worden deze eigendomsvoorwaarden 
strenger. Vanaf dan mag je ook geen woning of bouwgrond 
in erfpacht of opstal hebben. Je mag ook niet het 
vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. Ook als 
je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe 
je niet langer aan de eigendomsvoorwaarden. 

VOORRANGSREGELS
Er zijn enkele voorrangsregels die veranderen. 
Voorbeeld: Als je binnen Nieuw Dak verhuist, heb je soms 
recht op voorrang. Dit is bijvoorbeeld als je gezin te groot 
is voor je huidige woning. Vanaf 1 januari 2020 kun je 
alleen met voorrang verhuizen naar een grotere woning als 
dat komt doordat er door geboorte, adoptie of pleegzorg 
een extra persoon bij kwam in jouw gezin. Je krijgt geen 
voorrang meer als er iemand komt bijwonen en je woning 
hierdoor te klein wordt.



Vanaf 1 januari 2020 verandert de Vlaamse regering de berekening van de huurprijs van 
jouw sociale woning. Wat verandert er? 

Hoe we jouw 
inkomen moeten 
berekenen 

 
We berekenen de huurprijs op basis 
van jouw inkomen. Hiervoor tellen 
we het inkomen van iedereen die 
in de woning woont volledig mee. 
Dus ook van ouders, grootouders, 
mensen met een handicap en 
werkende kinderen, behalve als ze 
nog kinderbijslag ontvangen.

Hoe we de waarde 
van jouw woning 
moeten berekenen 

Om de waarde van je woning te 
bepalen, is een Vlaams model 
ontwikkeld dat de huurprijs die je 
zou betalen op de private huurmarkt 
berekent. Dit model houdt rekening 
met de kenmerken van jouw woning 
zoals de ligging, de ouderdom, het 
aantal slaapkamers, of je een tuin of 
terras hebt, enzoverder.

Voor een energiezuinige 
woning betaal je een 
energiebijdrage

Als jouw woning energiezuiniger 
en milieuvriendelijker gebouwd is, 
dan verbruik jij als huurder minder 
energie en bespaar je geld. Hiervoor 
betaal je een kleine bijdrage. Die 
bijdrage is altijd lager dan wat je 
uitspaart in je energieverbruik.

Via dit filmpje zie je wat er verandert in de berekening van jouw huurprijs. Bekijk het 
filmpje door de QR-code te scannen met je GSM of surf naar:  
www.nieuwdak.be/ik-huur/mijn-huurprijs/berekening-van-de-huurprijs

NIEUWE HUURPRIJS-
BEREKENING VANAF 1 JANUARI 2020

1 2 3

BETAAL JE HUURPRIJS VIA EEN DOORLOPENDE OPDRACHT BIJ JE BANK
Je betaalt je huurprijs voor de 10de van elke maand op het rekeningnummer van Nieuw Dak: 
BE47 0010 6651 3380. Je doet dit best via een doorlopende opdracht bij je bank. Zo kan je het 
niet vergeten. Neem contact op met je bank om dit zo af te spreken. Het is belangrijk dat je bij 
elke betaling bij “gestructureerde mededeling” jouw persoonlijke huurmededeling invult. Zo 
weet Nieuw Dak wie wat betaalt.

TIP!
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SLEDDERLO IN GENK
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THUIS IN SLEDDERLO
Hilda Borgs (74 jaar) en dochter Anita Neuhard 
(50 jaar) aan het woord

DE ENE THUIS ACHTERLATEN.. EEN NIEUWE THUIS MAKEN
Hilda woont al meer dan 45 jaar in de wijk Sledderlo in 
Genk. Tot kort was dit in een huis met 5 slaapkamers op de 
Boshoekstraat. De 6 kinderen zijn al even het huis uit en haar 
man Freddy is helaas overleden. De woning werd voor haar 
alleen te groot. Het werd tijd voor Hilda om aan verhuizen te 
denken. Het nieuwe project van Nieuw Dak op de hoek van de 
Boshoekstraat en de Wintergroenstraat, kwam voor haar als 
geroepen. 

Hilda:
 “Ik heb de wijk echt zien transformeren. Vroeger waren de 
wegen slecht en er waren maar enkele woningen tussen de 
bomen. Later kwamen er meer appartementsgebouwen. Nu 
zie ik die grote gebouwen terug verdwijnen, en is er ruimte 
voor nieuwe en mooiere woningen. Maar het was wel moeilijk 
afscheid nemen van het huis waarin we zoveel herinneringen 
hadden. Mijn kinderen hebben me gelukkig goed geholpen met 
de verhuis, en ik kon ook rekenen op de begeleiding van Nieuw 
Dak. Ik ben nu heel gelukkig in mijn nieuw appartementje, ik voel 
me hier terug thuis.”

SLEDDERLO IN GROEI
Op de hoek van de Boshoekstraat met de Wintergroenstraat 
bouwde Nieuw Dak recent 46 nieuwe woningen. Deze 
nieuwbouw is een deel van het project LO2020, dat in 2010 
startte in samenwerking met stad Genk en andere partners.
Het project LO2020 omvat het afbreken van 257 appartementen 
en het bouwen van 258 nieuwe woningen. Hiervan zijn al 119 
appartementen afgebroken en 158 nieuwe woningen gebouwd. 
De nieuwbouw waar Hilda woont bestaat uit 34 appartementen 
en 12 huizen, met 1 tot 4 slaapkamers. De appartementen en 
huizen zijn allemaal energiezuinig en duurzaam. Met de nieuwe 
woningen komen ook nieuwe straatnamen: Wintereikstraat 
en Moseikstraat. Het is ook de eerste bebouwing langs de 
doorgetrokken Wintergroenstraat, die de toegang tot Sledderlo 
beter maakt.

JEUGDHERINNERINGEN 
Anita (dochter van Hilda):
“Ik woon net zoals mama ook al een hele tijd in Sledderlo. We 
hebben heel wat jeugdherinneringen hier in de wijk. Ik ben 
blij dat het voetbalpleintje met de goal er nog steeds is. Hier 
speelden we altijd als kind... mijn vader heeft de goal zelf nog 
geplaatst! Nu is de wijk meer opgewaardeerd, met nog steeds 
veel groen maar ook ruimte voor mooie nieuwe gebouwen, die 
bovendien een stuk energiezuiniger zijn.” 

ANITA
HILDA



RENOVATIE VAN 100 
SENIORENDUPLEXEN IN 
TERMIEN KLAAR
5 jaar duurde het project van de renovatie 
van 100 seniorenduplexen in Genk 
Termien. We kijken terug op een goede 
samenwerking tussen verschillende 
partners zoals het OCMW, vzw Enter, de 
Huurdersadviesraad, RIMO, Thuiszorg,  
onze informaatjes (huurders), architecten, 
de aannemer en het team van Nieuw Dak. 

In dit project investeerden we niet alleen € 70.000 
per woning. We investeerden ook én vooral in de 
betrokkenheid van de huurder vanaf het begin.
De groep van partners en huurders dachten samen 
met ons na over de nieuwe indeling van de duplexen. 
26 gezinnen kwamen 14 dagen “proefwonen” om 
hun ervaringen te delen. Zo kwamen we tot een 
gezond evenwicht tussen de financiële en technische 
overwegingen, de opmerkingen van de proefbewoners, 
de informaatjes, en andere huurders die hun mening 
gaven tijdens de kijkdagen. Met dit in gedachten, konden 
de werken aan de totaalrenovatie van 100 duplexen écht 
beginnen. Dat gebeurde in 2014, om ze eind 2019 te 
kunnen afronden. 

Nieuw Dak werkt voortdurend aan haar dienstverlening. 
We stelden daarom een aantal vragen aan de huurders, 
om zo onze aanpak bij gelijkaardige renovaties met 
verhuis nog beter te maken. We daagden de huurders uit 
om minstens 50% van de vragenlijsten in te vullen. Met 
een reactie van 60% laten de huurders zien dat ze zich 
zeker betrokken voelen!

Op 22 november 2019 organiseerden we een slotmoment 
in dienstencentrum Ter Hooie om de resultaten van de 
vragenlijsten te tonen en om het einde van de werken te 
vieren. Het was een nuttige en gezellige namiddag, met 
veel volk en een lekker stukje taart!

IS DE RENOVATIE GOED AANGEPAKT DOOR NIEUW DAK?
WAT VINDEN DE HUURDERS? 
• Veel huurders vinden een verhuis (en zeker 2 keer) 

zwaar. Gelukkig hielp de goede ondersteuning van 
Nieuw Dak om alles vlot te laten verlopen. 

• De huurders zijn zeer blij over de communicatie 
van Nieuw Dak. Ze voelen zich betrokken en goed 
geholpen. 

• Veel huurders zijn zeer tevreden over hun volledig 
gerenoveerde woning. We kregen nog tips van 
de huurders over de berging, kastruimte en 
onderhoudsvriendelijke tuinen.

Dit zijn allemaal aandachtspunten die Nieuw Dak 
ter harte neemt. 

We bedanken iedereen voor de inzet en betrokkenheid, 
en houden hier zeker rekening mee bij onze volgende 
renovatieprojecten!
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Krijg je je verwarming niet opgestart? Een 
verwarmingsambassadeur helpt je graag!

In een aantal wijken werken we samen met 
huurders die andere huurders helpen bij de 
opstart van je verwarming.  

JOZEF IS ÉÉN VAN DEZE VRIJWILLIGE 
VERWARMINGSAMBASSADEURS.
Je bent verwarmingsambassadeur voor  
Nieuw Dak! Hoe is dat gekomen?
Jozef: “Ik heb jarenlang in de bouw gewerkt 
als elektricien. Van de andere collega’s die 
ik zag (sanitair, verwarming, …) heb ik veel 
bijgeleerd. Ik ga ook vaak naar beurzen en 
volg de nieuwe technieken op. Als vrijwilliger 
bij het dienstencentrum Ter Hooie kwamen 
de bewoners van de blok bij mij als er een 
probleem was, bijvoorbeeld een lek aan de 
buizen. En zo is het begonnen… en werd ik meer 
en meer gevraagd bij ook probleempjes met de 
CV-ketel of thermostaat.”

Hoeveel bewoners vragen om jouw  
hulp elke maand?
Jozef: “Soms 5 maar dat kan ook 10 per maand 
zijn. Vooral in de herfst als het weer voor het 
eerst kouder begint te worden hebben de 
bewoners meer hulp nodig.”

Heb je voldoende ondersteuning van  
Nieuw Dak als dat nodig is?
Jozef: “Jazeker, we komen regelmatig samen en 
we hebben ook uitleg gehad van Engie Cofely 
over de CV-ketels. Dat was heel interessant, ik 
heb toen wel wat bijgeleerd!”

Kan je ons een ervaring met een bewoner 
vertellen die je zal bijblijven? 
Jozef: “Er was eens 
een buurvrouw die 
bij mij op het verdiep 
woonde. Ze stond 
iedere dag aan mijn 
deur om 
te zeggen dat ze 
weer geen warm 
water had. Ze zag 
eigenlijk niet meer 
zo goed, en drukte 
dan iedere keer 
op de verkeerde 
knopjes van de 
thermostaat.. 
waardoor de 
ketel uitviel! En 
ik moest dan 
iedere keer terug 
de thermostaat 
regelen. Dat zal ik 
niet snel vergeten 
en deed ik met 
plezier. (lacht) ”

Frisse lucht doodt bacteriën. 
Zet je ramen elke dag 
minstens 10 minuten open. 
De warmte verdwijnt niet uit 
de woning, bacteriën en vocht 
wel. Zorg ook dat er altijd 
voldoende verluchting is bij 
het verbrandingstoestel. Zo 
voorkom je CO-intoxicatie. 

VERWARM SLIM
Zet de verwarming lager in 
kamers die je niet veel gebruikt. 
Maar, zet je verwarming niet 
helemaal af. Hierdoor kan het 
water in de buizen bevriezen en 
kunnen de leidingen barsten. 
Laat de verwarming dus op 
een lage stand staan (minstens 
15°C). Zo verminder je de kans 
op condensatie en schimmels 
in vochtige ruimtes.  

GRATIS ENERGIESCAN 
De energieadviseurs van Stebo 
geven jou graag tips over 
hoe je kan besparen op je 
energieverbruik. Interesse in 
een gratis energiescan van je 
woning? Neem dan contact op 
met Stebo via info@stebo.be of 
089 32 95 30.

TOCH VOCHT OF SCHIMMEL 
IN JE WONING?
Neem dan contact op met 
het team Technisch beheer 
van Nieuw Dak. Zij zullen 
eerst onderzoeken of er een 
technisch probleem is.  
Het kan ook dat je met een 
aantal praktische tips om 
anders te verluchten of te 
ventileren geholpen bent. De 
wijkmeesters van Nieuw Dak 
zijn experts om samen met 
jou te werken aan een gezond 
binnenklimaat. Laat het ons 
weten!

GEZOND WONEN 
VENTILEREN EN 
VERLUCHTEN: 
OOK IN DE WINTER?  
Ja, ook in de winter!
Binnen is de lucht meestal slechter dan buiten. 
Om de lucht in je woning gezond te houden 
is het belangrijk om goed te ventileren én te 
verluchten. 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN VERLUCHTEN EN VENTILEREN?
• Ventileren = voortdurend (24u op 24) de lucht verversen. Dit 

kan bijvoorbeeld via verluchtingsroosters in de woning. 

• Verluchten = je raam of buitendeur gedurende 10 tot 15 
minuten wijd open zetten zodat je veel lucht in 1 keer ververst. 

EHBV: 
EERSTE HULP 
BIJ VERWARMING

JOZEF

TIP
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“OM EEN GOEDE BUUR TE 
HEBBEN, MOET JE ZELF 
EEN GOEDE BUUR ZIJN”  

In de vorige huurderskrant lanceerde Nieuw Dak een actie om 
behulpzame sociale huurders te bedanken voor hun inzet. Je 
kon ons laten weten wie je wou bedanken, en dan zorgde wij 
voor een lekker doosje ‘Merci’ chocolaatjes om uit te delen. 
Eén van de reacties die we kregen, was het bericht van Jos en 
Irena, huurders van Nieuw Dak uit Genk Driehoeven.

Jos:
 “Nieuw Dak startte onlangs een actie om behulpzame 
huurders te bedanken met een doosje ‘Merci’ chocolaatjes. 
Naar aanleiding van dit mooie initiatief stonden mijn vrouw en 
ik eens even stil bij de goedheid van onze buren. Want zij zijn 
het waard om in de kijker te zetten.

We bedanken graag onze buurman die het gras in onze 
achtertuin maaide. Hij verdient van ons een doosje ‘Merci’ 
omdat hij dit werk vrijwillig voor ons heeft gedaan!
Ook geven we graag een doosje ‘Merci’ aan de man die 
dagelijks tijd maakt om bij onze buurjongen (zijn broer) te 
zijn en de zorg voor hem op zich te nemen. We bewonderen 
hem voor zijn inzet. En hij repareerde bovendien ook mijn 
driewieler!  We behandelen onze buren zoals we zelf ook 
behandeld willen worden. Alle kleine beetjes helpen om er 
samen een mooiere wereld van te maken.”

Wil jij graag samen met je buren of alleen iets betekenen voor 
je buur, omgeving of medemens? Laat het ons weten! 
Team Wijk- en bewonerszaken van Nieuw Dak staat voor je 
klaar om jouw idee mee te helpen lanceren.

CONTACTEER TEAM WIJK- EN BEWONERSZAKEN
Email: wijkenbewonerszaken@nieuwdak.be
Telefoon: 089 62 90 20
www.nieuwdak.be (bij Contact)

HUURDERS VAN HET 
VIJVERHOF ZORGEN 
MEE VOOR NIEUWE 
BINNENTUIN MET 
OPLAADBOOM
We kregen van de huurders van de senioren-
appartementen Ter Hooie en het Vijverhof de vraag 
om oplaadpunten voor elektrische zitscooters te 
voorzien. De scooter garandeert namelijk dagelijks 
vervoer en zelfstandigheid. 

Er kwamen bewonersvergaderingen om 
toegankelijkheid, betaalbaarheid en andere 
praktische dingen samen te bespreken. Tijdens 
één van de vergaderingen kwam het idee van de 
huurders om samen te werken met een school om 
het plan uit te werken… En zo kwam er een mooie 
samenwerking tussen huurders, Nieuw Dak en het 
Atlascollege tot stand! 

Dankzij deze 
samenwerking 
kunnen de huurders 
nu genieten van een 
heuse “oplaadboom” 
met verschillende 
oplaadpunten voor 
elektrische zitscooters. 
De oplaadboom is 
volledig gemaakt 
door de studenten 
van het Atlascollege. 
Ook maakten we de 
binnentuin waar de 
oplaadpunten staan 
extra mooi met planten, 
bloemen en sierstenen.
Enkele huurders 
zorgen samen voor het 
onderhoud van deze 
binnentuin.
Momenteel zijn er op verschillende plaatsen in het 
werkgebied van Nieuw Dak oplaadpunten voor senioren: 
Vijverhof, Ter Hooie, Het Hofken en Hof Ter Heide.

JOS &
IRENA

MICHIEL EN PETER 

OP HUN ZITSCOOTER
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HUURDERS ZIJN 
TEVREDEN OVER HET 
ONTHAAL VAN NIEUW DAK  
Wie is het onthaalteam van Nieuw Dak?
Het onthaalteam van Nieuw Dak bestaat uit 3 vaste 
medewerkers. Anita, Jessica en Dilek zorgen er dagelijks 
voor dat elke vraag of afspraak bij de juiste persoon 
terecht komt. 

Hoe kan jij je job als onthaalmedewerker het best 
omschrijven?
Anita (werkt 35 jaar bij Nieuw Dak):
“Het gaat om mensen ontvangen, ze meteen welkom 
laten voelen. Bovendien moet je van alles op de hoogte 
zijn, zo kan je mensen ook juist en snel antwoorden of 
doorverwijzen. Daarom is een goede samenwerking en 
communicatie binnen het onthaalteam én met de andere 
collega’s heel belangrijk. Het onthaal is een centraal punt 
in de organisatie waar informatie binnenkomt en vertrekt.”

Wat vind je het leukst aan onthaalmedewerker zijn?
Anita:
“Het persoonlijke contact met de mensen. Sommige 
mensen ken je al jaren en heb je zien ‘groeien’. Ik vind het 
fijn dat ik met deze job mensen kan helpen. Vaak zijn ze 
je ook dankbaar voor de hulp, en dat geeft me voldoening. 
Als onthaalmedewerker zie je ook iedereen passeren, best 
gezellig om ook eens een babbeltje te doen!”

Krijg je soms te maken met moeilijke situaties?
Dilek (werkt 3 jaar bij Nieuw Dak):
“Soms wel. Vaak gaat het dan over onwetendheid bij de 
mensen. Ze verwachten dan dat je een kant-en-klare 
oplossing voor hun vraag of probleem hebt, maar dat lukt 
natuurlijk niet altijd. Ongeduld zorgt dan soms voor iets 
moeilijkere situaties, maar we proberen het altijd goed 
aan te pakken en duidelijk te zijn in onze communicatie. 
Hoewel we soms ook stoten op een taalbarrière. Dan is 
het met handen en voeten proberen uit te leggen waar 
het om gaat. (lacht)”

Je bent voor velen de ‘eerste stem’ of het ‘eerste gezicht’ 
van Nieuw Dak. Hoe denk jij daarover?
Jessica (werkt 3 maanden bij Nieuw Dak):
“Dat vind ik een fijn idee. Een band opbouwen met onze 
klanten, iemand een vertrouwd gevoel geven… Dat hoort 
bij het onthaal verzorgen. Ik werk nu sinds 3 maanden 
bij Nieuw Dak, maar ik vind het een hele leuke en 
afwisselende job om te doen!”

 

ALS IK TELEFONEER NAAR NIEUW DAK...

• …word ik vriendelijk te woord gestaan: 93% = 
helemaal of eerder akkoord.  7% is eerder niet akkoord 
of neutraal.

• … krijg ik voldoende tijd om mijn vraag te stellen of 
mijn probleem uit te leggen: 94% = helemaal of eerder 
akkoord.  6% is eerder niet akkoord of neutraal.

• ….heb ik achteraf het gevoel dat het mij vooruit 
geholpen heeft: 77% = helemaal of eerder akkoord. 
23% is eerder niet akkoord of neutraal.

ALS IK NAAR HET KANTOOR VAN NIEUW DAK GA...

• …kom ik vlug bij de juist persoon terecht: 95% = 
helemaal of eerder akkoord.  5% is eerder niet akkoord 
of neutraal.

• …word ik vriendelijk te woord gestaan: 90% = 
helemaal of eerder akkoord.  10% is eerder niet 
akkoord of neutraal.

• ….heb ik achteraf het gevoel dat het mij vooruit 
geholpen heeft: 83% = helemaal of eerder akkoord. 
17% is eerder niet akkoord of neutraal.

Huurderstevredenheidsonderzoek 2018: het onthaal van Nieuw Dak
In 2012 deed Nieuw Dak een eerste huurderstevredenheidsonderzoek. We gingen aan de slag met de resultaten en 
opmerkingen. In het tweede onderzoek in 2018, zien we duidelijk een verbetering over hoe tevreden de huurders 
zijn van ons onthaal! 6 vragen over het onthaal van Nieuw Dak bevraagd bij een steekproef van huurders:

JESSICA DILEK

ANITA

1 4

2 5

3 6

FIJNE FEESTDAGEN!


