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Bijzonder verslag omtrent het toezicht
op het sociaal oogmerk van de vennootschap
In 2018 investeerde Nieuw

Er worden geen dividenden

Na onderzoek van de

Dak voor een totaal bedrag

uitgekeerd. De winst wordt

rekeningen kunnen we

van 11.414.154 euro. Deze

integraal gebruikt om te

besluiten dat de activiteiten

investeringen hadden

investeren in het

van Nieuw Dak als cvba met

hoofdzakelijk betrekking

sociaal oogmerk van

een sociaal oogmerk zich

op de nieuwbouw en

de vennootschap. De

progressief ontwikkelden in de

de renovatie van sociale

werkingskosten en

loop van 2018. Alle middelen

woongelegenheden. Nieuw

bezoldigingen staan

en investeringen van de

Dak voerde ook onderhoud-

in verhouding met de

vennootschap werden ingezet

en herstellingswerken uit voor

opbrengsten en zijn niet

om de doelstellingen ter

de instandhouding en het

buitensporig. Zij worden

ondersteuning van de sociale

kwaliteitsvol houden van het

integraal aangewend om

huisvesting te realiseren.

bestaande patrimonium. De

het sociaal oogmerk te

ondersteuning van de sociale

totaalsom hiervoor bedraagt

verwezenlijken.

huisvesting te realiseren.

1.444.506 euro.

2

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN		

betaalbaar huis.
Wij ondersteunen de
zelfverantwoordelijkheid van
elke betrokkene om zo de kans
te geven op een aangename
samenleving en fijne thuis.
Als professionele organisatie
werkt Nieuw Dak aan een
evenwichtige relatie met
huurders en andere partners.
We zorgen samen voor een
duurzame toekomst.

Vanaf 7 juni 2019 is de samenstelling
van deze raad van bestuur veranderd.

3

ONZE
WONINGEN

4 - Onze woningen

3.650
WONINGEN

20

186

OUDSBERGEN

AS

86

ZUTENDAAL

IN BEHEER OP 31.12.2018
Grootste deel van de woningen
situeert zich in Genk. De
opsplitsing per wijk staat op de
volgende pagina.

VERHURINGEN BUITEN
SOCIAAL HUURSTELSEL
Een verhuring buiten het
sociaal huurstelsel heeft
als doel om bijzondere

3.358
GENK

doelgroepen of organisaties
die wijkversterkend werken
te huisvesten. Nieuw Dak
verhuurt 24 woningen, 2
burelen en 4 dienstencentra
buiten het sociaal huurstelsel.
Onze woningen - 5

WIJKEN IN
GENK
Boxbergheide		 26
Bret 				6
Centrum			

248

D’Ierd				63
Driehoeven			

174

Hoevenzavel			

124

Kolderbos 			

790

Nieuwe Kempen		

28

Sledderlo			

513

Termien			 414
Texas				120
Vlakveld			 74
Waterschei			

158

Winterslag I			

17

Winterslag II			

115

Winterslag IV		

165

Zwartberg-Noord		

146

Zwartberg-Zuid		

177

6 - Onze woningen

3.358
WONINGEN
IN GENK

TYPE WONINGEN
3.650 IN TOTAAL

WEETJE

In 2018 kocht Nieuw Dak 4
woningen aan. Nieuw Dak kiest er
bewust voor om woningen aan te
kopen. Deze keuze laat ons toe om
het aantal huurwoningen te laten
toenemen en beter te spreiden
over ons werkgebied.

1.772
1.314

564
Appartementen

Huizen

Duplexen
Onze woningen - 7

229
OPGEZEGDE
WONINGEN
IN 2018

De drie voornaamste
redenen van opzeg zijn:

89 (38,86%)
57 (24,89%)
37 (16,16%)
8 - Onze woningen

Verhuis naar een andere
woning van Nieuw Dak

Verhuis naar een andere
woning buiten Nieuw Dak

Overlijden van de
huurder

LIGGING VAN
DE OPGEZEGDE
WONINGEN

TYPE VAN
OPGEZEGDE
WONINGEN

Kolderbos

59

Sledderlo-Zuid

36

Termien

20

Genk Centrum

18

Waterschei

11

As

21

Winterslag IV

12

Zwartberg-Noord

9

Driehoeven

4

Nieuwe Kempen

3

Zwartberg-Zuid

5

Texas

6

Appartement

142

D’ierd

6

Huis

48

Hoevenzavel

3

Duplex

39

Zutendaal

4

Bret

4

Oudsbergen

2

Winterslag II

2

Boxberg

2

Vlakveld

2

Onze woningen - 9

ONZE
KANDIDATEN

10 - Onze kandidaten

3.260
KANDIDAAT
HUURDERS
708 personen hiervan zijn al

huurder en willen binnen het

PLAATS OP DE
WACHTLIJST
ONLINE
OPZOEKEN
Kandidaten kunnen hun
plaats op de wachtlijst
online opzoeken.
Via een persoonlijk
nummer kan dat op
elk moment via onze
website. Cijfers leren
ons dat dit zo’n 22 keer
per dag gebeurt!
t
ak.be/wachtlijs
www.nieuwd

werkgebied van Nieuw Dak
verhuizen.

WAAR WONEN DE
KANDIDATEN?

LEEFTIJD
KANDIDATEN

Genk 				2.521

Tussen 18-25 jaar: 467 (14,3%)

As 				123

Tussen 26-35 jaar: 674 (20,7%)

Oudsbergen 			

107

Tussen 36-45 jaar: 702 (21,5%)

Zutendaal 			

113

Buiten het werkgebied

396

GEZINSSAMENSTELLING
KANDIDATEN
52% of 1.700
kandidaat-huurders
komen in aanmerking
voor een woning met 1
slaapkamer.

38% of 1.234
kandidaat-huurders
zijn jonger dan 55 jaar
en alleenstaand of
een koppel zonder
kinderen.

Alleenstaande 55+
Alleenstaande zonder kinderen

23% of 755
kandidaat-huurders
zijn ouder dan 55 jaar
en alleenstaand of
een koppel.

606
1094

Alleenstaande met 1 inwoner

283

Alleenstaande met 2 inwoners

186

Alleenstaande met 3 inwoners

81

Alleenstaande met +3 inwoners

46

Koppel 55+

149

Koppel zonder kinderen

140

Tussen 46-55 jaar: 535 (16,4%)

Koppel met 1 inwoner

143

Tussen 56-65 jaar: 516 (15,8%)

Koppel met 2 inwoners

249

Koppel met 3 inwoners

160

Koppel met +3 inwoners

123

Tussen 66-75 jaar: 250 (7,7%)
Tussen 76-85 jaar: 98 (3,0%)
86 jaar en ouder: 18 (0,6%)

Onze kandidaten - 11

ONZE
HUURDERS

12 - Onze huurders

3.414
HUURDERS
GEZINSSAMENSTELLING
HUURDERS
42%
Alleenstaand
Van de 3.414 huurders is 42%
alleenstaand.

INKOMEN
25% heeft een jaarlijks
inkomen lager dan het
leefloon voor een gezin
(14.155,79 euro).

HUURPRIJS
De gemiddelde huurprijs
in 2018 bedraagt 311 euro.

17% Eenoudergezinnen
594 huurders of 17% van alle
huurders zijn eenoudergezinnen.
27% Gezin met
kinderen
Gezinnen met kinderen vormen
27% van het totaal aantal
huurders.
4% meer dan 6
personen
Slechts 4% van de gezinnen
bestaat uit 6 of meer personen.

LEEFTIJD HUURDERS

42

312

613

661

739

581

466

18 tot 25
jaar

26 tot 35
jaar

36 tot 45
jaar

46 tot 55
jaar

56 tot 65
jaar

66 tot 75
jaar

75+
jaar

WEETJE

WOONDUUR
Huurders blijven best
lang bij Nieuw Dak
wonen. Meer dan
48% huurt al langer
dan 10 jaar bij ons.
22% woont al tussen
de 5 en 10 jaar in
een huurwoning van
Nieuw Dak.

Eind 2018 beheert Nieuw Dak 3.650 woningen. 3.414 woningen zijn voor
huurders een thuis. Andere woningen
•
•
•
•

verhuren we buiten het sociaal huurstelsel aan bijzondere
doelgroepen of organisaties
dienen als wisselwoning bij grote renovatiewerken
zijn in afwachting van renovatie
verhuren we bij opzeg bewust niet meer verder omwille
van geplande afbraakwerken
Onze huurders - 13

INITIATIEVEN VOOR EN MET HUURDERS
Huurdersbetrokkenheid betekent onze huurders betrekken in concrete projecten, luisteren naar elkaar en
elkaar helpen om samen tot een mooi resultaat te komen. Enkele voorbeelden hiervan in 2018:

1
OPRUIMDAG HOOIWEG 105:

samen voor een propere omgeving en fijne buurt

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseerde Nieuw Dak,
samen met een groep van huurders en de Stad Genk,
een opruimdag aan de Hooiweg 105 in Kolderbos.
Zo’n 35 enthousiaste huurders gingen samen met
medewerkers van Nieuw Dak en Stad Genk aan de
slag. In de voormiddag ruimden we vuil op rond de
blok en poetsten we de gemeenschappelijke delen van
het gebouw. De loopbruggen reinigden we met een
hogedrukreiniger.

Huurders die meehielpen om de gemeenschappelijke
delen en buiten op te ruimen, konden in de namiddag
ook hun persoonlijk appartement een stevige
schoonmaakbeurt geven. Hun afval konden ze gratis
deponeren in het mini-recyclagepark vlakbij (dankzij
Stad Genk).

Voor deze ac
Nieuw Dak altie organiseerde
bijeenkomst verschillende
van) betrokken met (een groep
Verschillend en huurders.
e voorstellen
het zuiver hou
rond
en leefbaarh den van de blok
ei
d
tafel. Deze op kwamen op
één van de vo ruimactie was
orstellen!

14 - Onze huurders

2 SAMEN DE VERHUISKAR TREKKEN
Ambassadeurs en informaatjes trekken mee aan de kar

In 2018 werkten we op 3 verschillende plaatsen samen met ambassadeurs in
het kader van grote renovatiewerken waarbij een verhuis noodzakelijk is. De
ambassadeurs ondersteunen de communicatie van Nieuw Dak en helpen ons
bij het signaleren en oplossen van vragen.

Genk - Termien
Sinds het begin van het renovatieproject van de 88
duplexen in Termien werken we samen met Informaatjes.
Dit betekent een echte meerwaarde. De Informaatjes
geven tips en tricks aan andere huurders over de verhuis,
signaleren bekommernissen waardoor wij onze werking
beter konden afstemmen, en waren voelsprieten in
de wijk. De 88 duplexen zijn intussen bijna allemaal
gerenoveerd en de verhuisbewegingen lopen in 2019 op
zijn einde.

“Bij renovatie of
vernieuwbouw met
een verhuis tot gevolg
kiezen we er voor om te
communiceren volgens
onze methode “samen de
verhuiskar trekken”. Hier
gaan we voor, tijdens en
na het project uitgebreid
communiceren en vragen
en opmerkingen opvolgen.
Zo zorgen we voor meer
‘rust’ tijdens het hele
proces van de werken.”
- Myriam Indenkleef,
directeur

Genk - Zwartberg-Zuid

As - Ter Heide
In deze wijk breken we 108 duplexen gefaseerd af en
bouwen we nieuwe en betere woningen. We overleggen
daarom regelmatig met de ambASsadeurs over de
vragen en gevoeligheden in de wijk. Met deze informatie
in gedachten zijn we beter op de hoogte en houden we
hiermee rekening in onze communicatie en werkwijze.
De eerste duplexen worden in 2019 afgebroken.

In Zwartberg-Zuid gaan we 42 duplexen totaal renoveren.
Begin 2020 starten de eerste werken. Maar we begonnen
eind 2018 al met het informeren van de huurders op
basis van het traject “samen de verhuiskar trekken”. Ook
hier kunnen we rekenen op de hulp van 2 huurders die
ambassadeur van het project willen zijn.
Tijdens de eerste bijeenkomst namen we alvast de
bedenkingen van de huurders mee in verband met
technische verbeteringen in de nieuwe woningen.

3 LAATSTE FASE RENOVATIE-
WERKEN IN KOLDERBOS
Nieuw Dak is sinds 2006
bezig met het duurzaam
renoveren van in totaal 71
appartementsgebouwen (639
appartementen) in Kolderbos
Genk.

Eind 2018 gaven we de boodschap
voor de start van de laatste fase van
deze enorme werken.
12 gebouwen met 108
appartementen zullen na de
renovatie veel meer comfort bieden
en veel minder energie verbruiken.
Dit project krijgt de steun van EFRO
(Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling) voor een bedrag van
815.000 euro

“We vinden het belangrijk om huurders
vanaf het begin goed te informeren
over het doel en de aanpak van de
werken. Dit is een belangrijke stap in
het creëren van betrokkenheid. We
doen dit aan de hand van verschillende
bijeenkomsten, tafelgesprekken,
individuele opvolging en een infopunt
waar huurders terecht kunnen met
vragen.”
– Hannelore Vastmans,
maatschappelijk assistent

Onze huurders - 15

INITIATIEVEN VOOR
EN MET HUURDERS
5

4
GEZONDE LEEF- EN LUCHT
KWALITEIT IN DE WONING
Jaarlijks bezoeken onze techniekers
en wijkmeesters een groot aantal
van onze woningen. In de herfst- en
winterperiode schenken we meer
aandacht aan het klimaat in de woning.
Deze extra aandacht en het aantal
meldingen leert ons dat de leef- en
luchtkwaliteit in onze woningen sterk
verbeterd is. In de periode van de

16 - Onze huurders

condensatie-actie (oktober-april) waren
er slechts 13 situaties met condensatie.
Dankzij de intensieve begeleiding die
onze wijkmeesters aan de huurders
geven, komen we tot een aanpassing
van het woongedrag en tot (opnieuw)
een gezond binnenklimaat.

“Het klikt goed met
iedereen hier in de blok.
We wonen hier nu een
jaar en spreken meer en
meer dingen met elkaar
af. Dat gaat vanzelf!
Tijdens een vergadering
met alle huurders kwam
het idee om zelf te zorgen
voor het poetsen van de
gemeenschappelijke delen
en voor het onderhoud van
de tuin. Dat zag iedereen
zitten. De taken zijn
netjes verdeeld, leuk om
te doen én zo sparen we
elk makkelijk 35 euro per
maand aan huurlasten!”
- Huurders Lieve
en Maggie van de
Gildenstraat

“We zorgen samen voor een fijne
thuis én besparen op huurlasten”
De huurders van het appartementsgebouw
aan de Gildenstraat in Oudsbergen
maken samen een gezellige thuis van
hun nieuw appartement. Het poetsen
van de gemeenschappelijke delen van
het gebouw en het groenonderhoud zijn
kosten die Nieuw Dak normaal meetelt in
de maandelijkse huurlasten. De huurders
van de Gildenstraat nemen dit zelf op met
duidelijke onderlinge afspraken. Iets waar wij
alleen maar blij om kunnen zijn!

BLIJE GEZICHTEN BIJ GERENOVEERDE
We willen met
SENIORENDUPLEXENkunst
IN
TERMIEN
in de wijk een

6
CO-CREATIE VAN
KUNSTENAARS
EN INWONERS IN
SLEDDERLO

andere mogelijkheid
aangrijpen om
ontmoeting te
creëren, bewoners
verhalen met elkaar
te laten delen en
sociale cohesie te
versterken

De twee Nederlandse/Curaçaose
kunstenaars David Bade en Tirzo
Martha maakten van Genk even hun
thuis. Op vraag van Nieuw Dak, stad
Genk en FLACC engageerden ze zich
voor een sociaal-artistiek project in
Sledderlo. Het resultaat: twee sculpturen,
samen met de bewoners van de Kopeikstraat
en de Zomereikstraat vormgegeven.

- Myriam Indenkleef,
directeur

Vlak voor de zomer
in 2018 dropten
de kunstenaars tal van objecten
op de stoep van de Kopeikstraat en de
Zomereikstraat. De kunstenaars daagden de
huurders uit om objecten toe te voegen of
gebruikten de verhalen en gesprekken als
inspiratie om de sculptuur vorm te geven.
Via deze artistieke co-creatie kwamen er
twee inspirerende beelden tot stand.
Op zondag 30 september 2018 werden beide
sculpturen officieel ingehuldigd. Het was een
gezellig en zonnig buurtfeest!

Onze huurders - 17

BIJKOMENDE
WONINGEN&
RENOVATIES

18 - Bijkomende woningen & renovaties

NIEUW
DAK BLIJFT
ACTIEF
BOUWEN EN
RENOVEREN

Bijkomende woningen - afgewerkt
In verhuur in februari 2018

Nieuw Dak blijft actief bouwen
en renoveren in Genk, As,
Oudsbergen en Zutendaal.
Door bijkomende woningen te
realiseren en totaalrenovaties

en deelrenovaties uit te voeren,
houden we onze woningen
kwaliteitsvol én betaalbaar.

Oudsbergen - Centrum - Gildenstraat
4 appartementen

Bijkomende woningen & renovaties - 19

Bijkomende woningen - in uitvoering
Genk - Portavida

Project i.s.m. Landwaarts,
Stad en OCMW Genk, waarvan
het gedeelte van Nieuw Dak
o.a. bestaat uit 27 sociale
assistentie-appartementen
en 15 appartementen voor
personen met een beperking.

In voorbereiding
As - Ter Heide - Berkenstraat en Lindestraat
vernieuwbouw van in totaal 108 duplexen.

Genk - Centrum - Hoogstraat 36

bouw van 9 woongelegenheden.

Genk - Termien - Rozenkranslaan

bouw van 36 woongelegenheden
op de plaats van het Dominicanenklooster.

Genk - Sledderlo LO2020 - Wintereikstraat

bouw van 28 appartementen
en 18 huizen.

Genk-Termien
Zutendaal - Gewaai Eikenstraat 37

verbouwing van het pand tot 1
huis en 3 appartementen.

Genk - Winterslag - Bijenstraat
nieuwbouw van 2 huizen.

Oudsbergen - Kiezelstraat 15

bouw van 2 woongelegenheden op de plaats van de
intussen afgebroken woning.

Oudsbergen - Bosstraat 9-11

renovatie Bosstraat 9 A en B en nieuwbouw
Bosstraat 11.
20 - Bijkomende woningen & renovaties

Totaalrenovaties - in uitvoering

Deelrenovaties - afgewerkt in 2018

Genk - Sledderlo Muggenberg 1 en 3:

Genk - Hoevenzavel

deelrenovatie van keuken in
102 appartementen en huizen.

afbraak van gebouwen i.k.v. masterplan LO2020. Afgebroken in 2018.

Genk - Kolderbos - werf 2
renovatie van 171
appartementen.

Genk - Driehoeven

Afgebroken in 2018
Muggenberg 1-3

vervangen open
gaswandketels in 74 huizen.

Genk - Kolderbos

Genk - Termien

renovatie van 88
seniorenduplexen tot
meegroeiwoningen.

Termien

Genk - Zwartberg

totaalrenovatie of deelrenovatie
keuken en badkamer:
totaalrenovatie van 55 huizen.
Vervangen van keuken en
badkamer in 69 huizen.

Zwartberg

Bijkomende woningen & renovaties - 21

ONDERHOUD
& HERSTELLINGEN

22 - Onderhoud en herstellingen

8.044
MELDINGEN
8.321
OPDRACHTEN
In 2018 ontving Nieuw
Dak 8.044 meldingen voor

INZET
VAN EIGEN
TECHNIEKERS

EN EXTERNE AANNEMERS

TYPE EN
KOSTPRIJS
HERSTELLINGEN
Onderzoek
Aantal: 778

Onze ploeg van 11 techniekers is dagelijks 
op pad om relatief kleine herstellingswerken
uit te voeren en het wooncomfort van de
huurder optimaal te houden. We gebruiken
hiervoor materialen uit ons eigen magazijn.

Elektriciteit
Aantal: 1.438
Schrijnwerk
Aantal: 1.759
Metswerk
Aantal: 555

We doen beroep op externe aannemers
bij het in orde brengen van leeggekomen
woningen en bij de grotere werken in
verhuurde woningen.

Sanitair
Aantal: 1.986
Verfwerken
Aantal: 432

onderhoud en herstellingen
aan de woning.
Hieruit vloeiden 8.321
werkopdrachten voort.

Aantal opdrachten
Externe aannemers

Kostprijs eigen techniekers

€651.405

1.881
Aantal opdrachten
Eigen techniekers

6.440

(totaal: 8.321 opdrachten)

Kostprijs extern

€ 3.289.489

(totaal: 3.940.894 euro)
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KLACHTEN
MANAGEMENT

24 - Klachtenmanagement

36
KLACHTEN
36 OPGELOST

Waar
klachten zijn, zijn
ook verwachtingen.
Waar verwachtingen
zijn, zijn kansen om
ze te overtreffen.

KLACHTENBEELD 2018

De klachten in 2018 zijn
voornamelijk van technische
en/of communicatieve aard.
13 klachten waren (deels)
gegrond. 3 klachten gingen
over het werk van een externe
aannemer, waarbij Nieuw Dak
de aannemers in kwestie heeft
aangemaand om zijn actie/
werk te verbeteren.
Door meer persoonlijke
interactie met de persoon met
een klacht, konden we vaak
de oorzaak van de klacht goed
achterhalen en bespreekbaar
maken. Zo kwamen we vaak
tot een gesprek waarbij de
huurder zich gehoord voelde.
Ondanks een positief of
negatief antwoord op de
klacht, slaagden we er zo toch
in om met een goed gevoel
af te sluiten en gelijkaardige
situaties in de toekomst te
vermijden.

CONCRETE REALISATIES
EN VOORSTELLEN

Dankzij de gevolgde opleiding
in november 2017 over
‘Klachtencommunicatie’,
konden we vanaf dan en
gedurende 2018 onze klachten
nog beter analyseren en met
de nodige zorg en aandacht
een antwoord geven zodat de
goede relatie met onze klant
gegarandeerd blijft.
Wanneer de klacht binnenkomt,
laten we meteen weten dat
we dit gaan onderzoeken en
zo snel mogelijk een antwoord
geven. Op basis van het
wekelijks overleg over de
klachten bespreken we de
gegrondheid en houden we een
uitgebreid document bij voor
het klachtenbeheer.
We merken dat persoonlijke
uitleg, op maat en in duidelijke
taal vaak van groot belang
is om de situatie juist te
schetsen. Waar nodig, nodigen
we de persoon met de klacht

persoonlijk uit of geven
we extra toelichting via de
telefoon.
Klachten blijven een leerschool
voor ons als organisatie,
waarbij we mogelijke
verbeterpunten signaleren en
aanpakken.
In 2019 plannen we nog een
extra vorming rond duidelijke
taal, zowel gesproken als
geschreven, en op maat van
onze doelgroep. Dit kan de
(klachten)communicatie alleen
maar ten goede komen.
Klachtenmanagement - 25

DOE MEER
MET ONZE
WEBSITE

Surf naar www.nieuwdak.be en ontdek wat u allemaal kan doen en
vinden op onze website. Snel, duidelijk en gemakkelijk!
Alvast handig om weten:
Vind informatie over de inschrijvingsvoorwaarden en
download de inschrijvingsformulieren.
Zoek als kandidaat online je plaats op de wachtlijst op.
Vraag als huurder online een herstelling of aanpassing van de woning aan.
Kom per type van woning te weten wie verantwoordelijk is
voor welke herstelling.
Vind de juiste informatie over het betalen van de huur.
Plan zelf een afspraak in met team Verhuur voor verschillende onderwerpen.
Vind een actueel overzicht van onze woningen per gemeente/wijk,
met bijhorende nieuwbouw- of renovatieprojecten.
Bekijk onze aanspreekpunten in de wijk en kom te weten wie waar actief is.
Blijf op de hoogte van nieuws van Nieuw Dak.

Onze website is toegankelijk voor elke type toestel
(pc, tablet, smartphone).

SURF NAAR ONZE

WEBSITE
WWW.NIEUWDAK.BE

Sociale woonmaatschappij
Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk
T 089 62 90 20
info@nieuwdak.be

Bezoek ons op:

www.nieuwdak.be

