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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.

Aandeelhouders

Raad van
bestuur

Partners

Stad Genk

5.679

Luc Vandeweyer

Voorzitter

OCMW Genk

2.500

Michel Driessen

Ondervoorzitter

Vlaams Gewest

1.800

Nele Beckers

Bestuurder

• Wijkpartners

Provincie Limburg

1.800

Alaybey Beyazyuz

Bestuurder

• Sociaal Verhuurkantoor

Gemeente As

1.000

Philippe Carlier

Bestuurder

Gemeente Oudsbergen

1.000

Kathleen De Cleene

Bestuurder

• CVBA Landwaarts

Gemeente Zutendaal

1.000

Lieve Dierickx

Bestuurder

• CAW Limburg

Mina Ghrour

Bestuurder

• Woonplatform Limburg

Rita Indestege

Bestuurder

Jos Lantmeeters

Bestuurder

Edwin Lenaerts

Bestuurder

Yassin Moussalli

Bestuurder

Jeannine Steyvers

Bestuurder

Particulieren
Totaal aandelen

171
14.950

• Gemeente en OCMW Genk,
As, Oudsbergen en Zutendaal

Het Scharnier
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Onze
woningen

4 - Onze woningen

3.698

woningen

20

186

Oudsbergen

As

88

in beheer op 31.12.2019

Zutendaal

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 doelgroepen of
organisaties die wijkversterkend
werken te huisvesten. Nieuw Dak
verhuurt 27 woningen, 3 burelen

3.404

Genk

en 4 dienstencentra buiten het
sociaal huurstelsel.

Onze woningen - 5

Boxbergheide
Bret
Centrum
D’Ierd

Wijken in Genk

6
248
63

Driehoeven

174

Hoevenzavel

124

Kolderbos

791

Nieuwe Kempen

6 - Onze woningen

26

28

Sledderlo

558

Termien

414

Texas

120

Vlakveld

74

Waterschei

158

Winterslag I

17

Winterslag II

115

Winterslag IV

165

Zwartberg-Noord

146

Zwartberg-Zuid

177

3.404

woningen
in Genk

Type woningen

Aankoop woningen

3.698 in totaal

Appartementen

Huizen

564

1.329

1.805

In 2019 kocht Nieuw Dak 4
woningen aan. Nieuw Dak kiest er
bewust voor om ook individuele
woningen aan te kopen. Deze
keuze laat ons toe om het aantal
huurwoningen te laten toenemen
en beter te spreiden over ons
werkgebied.

Duplexen
Onze woningen - 7

12%

8 - Onze woningen

Verhuis naar een andere
woning buiten Nieuw Dak

Overlijden van
de huurder

Termien

32

Genk Centrum

16

Waterschei

14

As

14

Winterslag IV

7

Zwartberg-Noord

10

Driehoeven

8

Nieuwe Kempen

3

Zwartberg-Zuid

7

Texas

4

D’ierd

5

Hoevenzavel

12

Zutendaal

6

Oudsbergen

3

Winterslag II

4

Boxberg

3

Winterslag I

3

7

4
ex
l
up

195

37

23%

74

e
artem nt

69

45%

Sledderlo

p
Ap

135

Verhuis naar een andere
woning van Nieuw Dak

73

D

De drie voornaamste
redenen van opzeg zijn:

Kolderbos

56

Opgezegde
woningen
in 2019

Type van
opgezegde
woningen

Huis

298

Ligging van
de opgezegde
woningen
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Onze
kandidaten
10 - Onze kandidaten

2.800

kandidaat
huurders

Plaats op de
wachtlijst
online
opzoeken
Kandidaten kunnen hun

Gezinssamenstelling kandidaten
52% of 1.446

kandidaat-huurders
komen in aanmerking
voor een woning met 1
slaapkamer.

plaats op de wachtlijst online

35% of 971

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

25% of 708

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

opzoeken. Via een persoonlijk
nummer kan dat op elk
moment via onze website.

644 personen hiervan zijn al
huurder en willen binnen het
werkgebied van Nieuw Dak
verhuizen.

 www.nieuwdak.be/wachtlijst

2.167

Tussen 18-25 jaar: 366 (13%)

As

112

Tussen 26-35 jaar: 517 (18%)

Oudsbergen

121

Tussen 36-45 jaar: 622 (22%)

Zutendaal

93

Tussen 46-55 jaar: 485 (17%)

307

Tussen 56-65 jaar: 478 (17%)

Buiten het werkgebied

Alleenstaande 55+

571

Alleenstaande zonder kinderen

875

Alleenstaande met 1 inwoner

237

Alleenstaande met 2 inwoners

184

Alleenstaande met 3 inwoners

71

Alleenstaande met +3 inwoners

46

110 keer per dag gebeurt!

Leeftijd kandidaten

Waar wonen
de kandidaten?
Genk

Cijfers leren ons dat dit zo’n

Koppel 55+
Koppel zonder kinderen

137
96

Koppel met 1 inwoner

125

Tussen 66-75 jaar: 254 (9%)

Koppel met 2 inwoners

201

Tussen 76-85 jaar: 78 (2%)

Koppel met 3 inwoners

141

Koppel met +3 inwoners

116

86 jaar en ouder:

0 (0%)
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Onze
huurders

12 - Onze huurders

3.420

huurders
Gezinssamenstelling
huurders

Inkomen
30% heeft een jaarlijks

Leeftijd
huurders

inkomen lager dan het
leefloon voor een gezin
(14.763,19 euro).

Huurprijs
De gemiddelde huurprijs
in 2019 bedraagt 351 euro.

41%
Alleenstaand

19%

Woonduur
Gezin met kinderen

4%
meer dan 6 personen

284

627

649

748

695

375

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

Eenoudergezinnen

25%

42

Huurders blijven best
lang bij Nieuw Dak wonen.
Meer dan 48% huurt al
langer dan 10 jaar bij ons.
23% woont al tussen
de 5 en 10 jaar in een
huurwoning van Nieuw
Dak.

Eind 2019 beheert Nieuw Dak 3.698 woningen.
3.420 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 nakende afbraakwerken

In 2019 waren er:

368

inhuizen

393

uithuizen

234

onthaalmomenten
voor nieuwkomers

87

aangevraagde
energiescans
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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 2019:

helpen met EHBV
1 Elkaar
(Eerste Hulp Bij Verwarming)

14 - Onze huurders

Elkaar een handje helpen bij kleine problemen met de
verwarming. Dat zorgt voor een goede verstandhouding
en fijn samenleven!

In maart 2019 was er een eerste bijeenkomst om
ervaringen te delen. De vrijwilligers deden toen maar
liefst 72 interventies bij huurders in hun buurt!

Voor de ‘EHBV’ of Eerste Hulp Bij Verwarming, kan
Nieuw Dak rekenen op de hulp van 15 vrijwilligers
of ‘verwarmingsambassadeurs’. Deze enthousiaste
helpers springen bij als er kleine problemen zijn met
de verwarming van huurders uit de buurt.

De verwarming ontluchten, een beetje druk bij
plaatsen, ..., allemaal kleine werkjes, maar een grote
hulp voor de huurder in nood. De vrijwilligers zelf zijn
naar eigen zeggen blij om anderen te kunnen helpen.
En daar is Nieuw Dak hen heel dankbaar voor!

de verhuiskar trekken
2 Samen
Geslaagde totaalrenovatie van 100 duplexen in Termien
5 jaar duurde het project
van de renovatie van 100
seniorenduplexen in Genk
- Termien. Nieuw Dak
renoveerde deze duplexen in
kader van ‘meegroeiwonen’
om zoveel mogelijk een
levenslange thuis te kunnen
bieden.
Vanaf het prille begin
betrokken we de huurders
en andere partners zoals het
buurtwerk, de stad Genk,
het toegankelijkheidsbureau,
enzovoort. De renovatie
met bijhorende verhuis is
in 2019 volledig afgerond.

3

“

Ik ben nu heel gelukkig in mijn
nieuw appartementje. Ik voel
me hier terug thuis.

De bekommernissen van de
huurder, die bij zo’n renovatie
met verplichte verhuis komen
kijken, zijn we nooit uit het
oog verloren. We probeerden
de huurders dan ook zo goed
mogelijk te ondersteunen
tijdens het hele proces.
Uit een bevraging bij de
betrokken huurders om te
polsen naar de meningen over
onze aanpak, bleek dat 91%
van de bevraagde huurders
tevreden tot zeer tevreden
waren over de manier van
communiceren. Dit gebeurde
onder meer in de vorm van
vragenuurtjes, bijeenkomsten,

kijkdagen, en de informaatjes
(betrokken huurders die mee
helpen informeren). Vooral de
herhaling van de informatie
en de persoonlijke contacten
met het team van Nieuw Dak
stelden de huurders erg op
prijs.

Leuk om weten
Deze aanpak scoorde ook goed

80% van de huurders liet
weten dat het wooncomfort
na de renovatiewerken
opmerkelijk is verbeterd.

bij de visitatie die Nieuw Dak

Een geslaagd renovatieproject
met tevreden huurders. Daar
doen we het voor.

voor andere woonorganisaties

kreeg in 2019. Zo goed zelfs,
dat het een ‘goede praktijk’
is! Dit is een initiatief waarvan
de visitatie het een voorbeeld
in Vlaanderen vindt. Meer info
over de visitatie van Nieuw Dak
vind je op pagina 24.

Sledderlo in groei
Huurders genieten van nieuwe woningen
In 2019 realiseerde Nieuw
Dak in Genk - Sledderlo
op de hoek van de
Boshoekstraat met de
Wintergroenstraat 46 nieuwe
woningen. Deze nieuwbouw
is een deel van het project
LO2020 (zie ook pagina 19).
De huurders verhuisden in de
zomer en het najaar van 2019
naar hun nieuwe woning. Eén
van die huurders was Hilda.
Hilda is 74 jaar en woont al
meer dan 45 jaar in de wijk
Sledderlo.
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.”
Nieuw Dak organiseerde
verschillende bijeenkomsten
voor de huurders om uitleg te

geven over het afvalsysteem,
de technische aspecten van
het gebouw, om opmetingen
te doen, enzovoort.
Wijkmeester Baldo van Nieuw
Dak: “Bij het ‘inhuizen’
proberen we onze nieuwe
huurders meteen een
thuisgevoel te geven, door
hen een warm onthaal te
geven. Ook de kleine dingen
zijn daarbij belangrijk;
bijvoorbeeld kleurrijke
ballonnen op te hangen en
een bordje met ‘welkom
thuis’ te voorzien. Dit zorgt
altijd voor een glimlach op de
gezichten!”

Onze huurders - 15

“

Initiatieven voor
en met huurders

5

Nieuwe
onthaalmap
Wie bij Nieuw Dak komt huren krijgt deze mooie,
nieuwe onthaalmap. Met de tussenbladen in de
map kan je alle belangrijke informatie netjes
ordenen en bijhouden. Handig toch? Onze
huurders zijn alvast erg enthousiast!
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!

4

Huurders van het Vijverhof
zorgen mee voor nieuwe
binnentuin met oplaadboom
Nieuw Dak kreeg van de huurders van de
seniorenappartementen Ter Hooie en het
Vijverhof in Genk de vraag of het mogelijk
was om oplaadpunten voor elektrische
zitscooters te voorzien. Dankzij dit
initiatief van onze huurders, kwamen
we tot een mooie samenwerking tussen
huurders, Nieuw Dak en het Atlascollege.

16 - Onze huurders

De senioren genieten nu van een
heuse “oplaadboom” met verschillende
oplaadpunten voor hun elektrische
zitscooters. De oplaadboom is volledig
gemaakt door de studenten van het
Atlascollege. Bijkomend werd de
binnentuin waar de oplaadpunten staan
extra aangenaam gemaakt, met onder
andere planten, bloemen en sierkeien.
Enkele huurders zorgen samen voor het
onderhoud van deze binnentuin.

7

Blokfeest Hooiweg
105 en Hondsbos 6
Al het derde jaar op rij ondersteunen we samen met
stad Genk en Rimo de huurders van de Hooiweg 105
en Hondsbos 6 in Kolderbos bij de organisatie van een
blokfeest. Een fijn initiatief! De sfeer is telkens heel
aangenaam en de huurders zijn erg enthousiast.
Nieuw Dak ondersteunt vooral bij het concreet maken
van de plannen en zorgt voor een financieel duwtje in de
rug. Verder zorgen de huurders mee voor tenten, muziek,
aankleding, animatie en een lekker hapje en drankje.

6
Opruimactie!

Maatschappelijk assistent Hannelore van Nieuw Dak:
“Iedereen is welkom. Elk jaar zien we nieuwe gezichten!
Bij de BBQ betaalt ieder wat ie verbruikt, aan kostprijs.
Op deze manier proberen we laagdrempelig te werken
en zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen voor
een leuke namiddag. Elkaar ontmoeten, aanspreken en
leren kennen is een belangrijke voorwaarde voor het
samenleven en samenwerken in het gebouw.”

Huurders André Dumontlaan
nemen initiatief voor propere buurt
Op de parking van het gebouw aan de
André Dumontlaan in Genk ligt regelmatig
slingervuil. Samen met een 10-tal
huurders uit de buurt organiseerden we
een opruimactie om dit aan te pakken!
Nieuw Dak zorgde voor de uitnodigingen,
grijpers en zakken voor slingervuil. De
huurders verspreidden de uitnodigingen
en hielpen mee opruimen.
Het resultaat: 11 zakken slingervuil
opgeruimd en gezellig nagepraat in
dienstencentrum De Steymer!

Meer nieuws:

afbraak Hooiweg 105 en Hondsbos 6?
Nieuw Dak is volop bezig met het organiseren van de eerste
verhuisbewegingen in kader van de geplande afbraak van
deze 2 gebouwen. Deze afbraak staat gepland voor 2023.
We willen onze huurders vanaf het begin betrekken in de
toekomstplannen en de herhuisvesting. Daarom zijn we in juni
2019 al gestart met de eerste communicatie hierover. Voor 90
gezinnen gaan we op zoek naar een nieuwe thuis. Het hele
proces gebeurt volgens het principe van ‘Samen de verhuiskar
trekken’. Hierbij informeren we de huurders in verschillende
groepen en volgens de fase in het proces. We betrekken de
huurders ook zoveel mogelijk bij hun verhuisbeweging (keuze
van de woning, verhuiswagen regelen, …).
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Bijkomende
woningen &
renovaties
18 - Bijkomende woningen & renovaties

Bijkomende woningen - afgewerkt
Fotografie © Michael De Lausnay

Nieuw
Dak blijft
actief
bouwen en
renoveren
Nieuw Dak bouwt en renoveert
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.
Genk - Sledderlo - LO2020 - Wintereikstraat
34 appartementen en 12 huizen
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Bijkomende woningen - in uitvoering
As - Ter Heide –
Berkenstraat zone A en
Lindestraat
afbraak duplexen en
vervangingsbouw.

Genk - Portavida

bouwproject i.s.m.
Landwaarts bestaande
uit 42 huurwoningen: 27
seniorenappartementen en
15 appartementen vzw ’t
Klavertje, waarvan 1 kortverblijf
en gemeenschappelijke ruimte.
Inclusief parkeergarage en
infrastructuurwerken.

Genk - Termien

vervangingsbouw van 36
woongelegenheden op het erf
van het Dominicanenklooster.

Zutendaal - Gewaai Eikenstraat 37

verbouwing van villa tot 1 huis
en 3 appartementen.
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In voorbereiding
As - Ter Heide - duplexen vervangingsbouw

afbraak en nieuwbouw duplexen in verschillende
fases (fase B - C en D).

Genk - Centrum - Hoogstraat 36
bouw van 9 woongelegenheden.

Genk - Driehoeven - Driehoevenstraat nieuwbouw

bouw van 28 woongelegenheden op het terrein
van de reeds afgebroken industrieloods.

Genk - Sledderlo - LO2020 - fase 3

stedenbouwkundige studie in functie van
afbraak en vervangingsbouw.

Genk - Waterschei - Herenstraat 195 –
vervangingsbouw
bestaande pand reeds afgebroken.

Genk - Winterslag - Bijenstraat
nieuwbouw van 2 huizen.

Oudsbergen - Centrum - Kiezelstraat 15

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

Totaalrenovaties

Deelrenovaties - in uitvoering
Genk - Sledderlo

Opleveringen

In voorbereiding

Genk - Kolderbos - werf 2

Genk - Bret - Kruiseikstraat 3

Genk - Termien

Genk - Waterschei - Emiel
Vandorenlaan 102

renovatie van 171 appartementen.

totaalrenovatie van 100
seniorenduplexen tot
meegroeiwoningen.

Genk - Zwartberg totaalrenovatie of deelrenovatie
keuken en badkamer
totaalrenovatie van 55 huizen
en deelrenovatie van 69 huizen
(badkamer en keuken).

In uitvoering

totaalrenovatie tot 4 appartementen.

totaalrenovatie tot 3 appartementen.

Genk - Zwartberg

totaalrenovatie van 42
seniorenduplexen.

deelrenovatie daken 118 huizen (fase 1).

Genk - Sledderlo - Wintergroenstraat
deelrenovatie verwarming, plat dak en
schrijnwerk aan 45 appartementen.

Genk - Winterslag - Doorn- en
Krokusstraat

deelrenovatie verwarming en glas in 68
appartementen.

Genk - Termien

deelrenovatie verwarming aan 116
appartementen.

Genk - Driehoeven en Centrum
’t Hofken
vervangen open gaswandketels.

Genk - Kolderbos - werf 4

totaalrenovatie van 108
appartementen tot zeer energie
zuinige appartementen met verhoogd
wooncomfort en met collectieve
verwarming via een warmtenet.
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Onderhoud
& herstellingen
22 - Onderhoud en herstellingen

Inzet van eigen
techniekers
en externe aannemers

8.691
opdrachten

Onze ploeg van 11 techniekers is elke dag 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.

In 2019 voerde het team

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

Technisch beheer 8.691
herstellingen uit aan de woningen.

Type en
kostprijs
herstellingen
Onderzoek
Aantal: 937
Elektriciteit
Aantal: 1.110
Schrijnwerk
Aantal: 1.242
Metswerk
Aantal: 608
Sanitair
Aantal: 2.476
Verfwerken
Aantal: 471
Allround
Aantal: 1.847

Kostprijs eigen techniekers

Aantal opdrachten
Externe aannemers

€462.661

2.955
Aantal opdrachten
Eigen techniekers

5.736
Totaal: 8.691 opdrachten

Kostprijs extern

€ 3.049.066

Totaal: 3.511.727 euro
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“

“Als organisatie vinden we het belangrijk om
onze werking voortdurend te evalueren en
optimaliseren. De visitatiecommissie is hierbij
onze ‘kritische vriend’. In het rapport scoren
we op bijna alles goed of zeer goed, een
waardering waarvoor we elke dag ons best
doen. Voor de 2 puntjes die voor verbetering
vatbaar zijn, is al een plan uitgewerkt en
momenteel in uitvoering.”

Visitatie
2019

“

Myriam Indenkleef,
directeur

Nieuw Dak
krijgt opnieuw
een goed rapport!
Wat is de visitatie?
De visitatie is een doorlichting van de Vlaamse overheid om de werking
van elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen te beoordelen.
Dit gebeurt minstens om de 6 jaar. In 2013 kreeg Nieuw Dak voor de eerste
keer een visitatie (met een goed rapport). In 2019 gebeurde dit opnieuw. Een
visitatiecommissie vraagt dan documenten op, komt op bezoek en spreekt met
medewerkers, huurders en partners van Nieuw Dak. Op basis daarvan geeft de
visitatiecommissie een beoordeling op 6 domeinen.
Nieuw Dak scoort in deze visitatie op de in totaal 17 beoordeelde punten 10x
’goed’, 5x ’zeer goed’ en 2x ‘voor verbetering vatbaar’.

Goede praktijken
bij Nieuw Dak

1
2
3

Een integraal planteam staat in voor
alle aspecten van een bouw- of
renovatieproject.

Verhoogde huurdersparticipatie met
meer bewoners te betrekken, in kleinere
groepen, met diverse werkvormen en
betere resultaten.

Verhoogde huurderstevredenheid
door samen met de huurder het hele
renovatietraject bij grote renovaties
vorm te geven volgens het nieuw
concept van ‘Samen de verhuiskar
trekken’.

“

“Nieuw Dak is een innovatieve
maatschappij met een uitgebreid
netwerk van woon- en welzijnsactoren. Innovatie en het
netwerk staan ten dienste van de
ondersteuning van haar klanten.”

“Nieuw Dak is productief, renoveert
haar patrimonium en zet in op
bijzondere doelgroepen. 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.”

“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 website van Nieuw Dak 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 (kandidaat-)
huurders die minder kunnen
terugvallen op elektronische
informatie en digitale media.”

“Het is de missie van Nieuw Dak om
een energiezuinig, kwaliteitsvol en
betaalbaar huis te garanderen voor
haar bewoners.”

“

Een greep uit
het rapport
van Nieuw Dak

“Inzake klantgerichtheid zet
Nieuw Dak 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.”

Het volledige rapport is te vinden op
www.nieuwdak.be en www.wonenvlaanderen.be
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22
klachten
opgelost
Klachtenbeeld 2019
Uit het klachtenoverzicht blijkt dat
we in totaal 22 formele klachten
ontvingen (met andere woorden:
0,64% van onze klanten formuleerden
een klacht). 4 hiervan waren deels
gegrond, en 1 gegrond. Bij de (deels)

Uit de klant toch een bepaalde
ontevredenheid in de vorm
van een klacht, dan bekijkt de
klachtenbehandelaar de concrete
situatie en zal deze objectief
beoordelen en uitleggen aan de klant.
We proberen er altijd voor te zorgen
dat de klant zich gehoord, geholpen
en gerespecteerd voelt. Dit zowel in
het brengen van positief, als negatief
nieuws. Deze aanpak resulteert vaak
in begrip van de klant.
Nieuw Dak maakt een onderscheid
tussen een klacht en een melding.
Een melding is een eerste inlichting
van het probleem, waarbij Nieuw Dak
nog een actie moet ondernemen.
Een klacht is een uiting van
ontevredenheid over een reeds
ondernomen actie van Nieuw Dak.

gegronde klachten gaat het in 2
gevallen over een klacht van het
werk van een externe aannemer. De
andere 3 klachten zijn ook van eerder
technische aard, maar situeren zich
meer op vlak van communicatie/
misverstand.
Nieuw Dak probeert een effectieve
klacht zoveel mogelijk te voorkomen,
door pro-actief en duidelijk te
communiceren en de situatie helder
uit te leggen.

Concrete realisaties
en voorstellen
Nieuw Dak blijft de aanpak van
klachten evalueren en waar nodig
verbeteren.
Zo gebruiken we de kennis
uit de gevolgde opleiding
‘Klachtencommunicatie’ om
ervoor te zorgen dat ondanks een
klacht, de goede relatie met onze

klant gegarandeerd blijft. We doen
dit door probleemoplossend te
denken en door transparant en in
klare taal te communiceren.
In 2019 organiseerden we voor
alle medewerkers van Nieuw Dak,
die klantencontacten hebben,
nog een extra vorming rond
duidelijke taal, zowel gesproken
als geschreven, met als doel
zoveel mogelijk op maat van onze
doelgroep te communiceren.
Ook dit is een tool in onze
klachtencommunicatie (helder,
persoonlijk, op maat).
De klachtenprocedure staat
duidelijk weergegeven op onze
website: www.nieuwdak.be/overnieuw-dak/ik-heb-een-klacht/
Medewerkers die merken dat een
klant een klacht heeft, weten
de klachtenbehandelaar vlot te
vinden en verwijzen deze ook
door.
Bij het behandelen van klachten
laten we de verzender meteen
weten dat we de klacht gaan
onderzoeken en zo snel mogelijk
een concreet antwoord geven.

Er is een wekelijks overleg
over de klachten om de
gegrondheid te bespreken. Alle
info wordt geregistreerd in ons
databeheersysteem en in een
globaal overzicht per jaar.
Klachten zijn voor Nieuw Dak
geen negatief signaal. We
beschouwen het eerder als een
signaal dat we toegankelijk en
vlot bereikbaar zijn, en onze
klanten de stap durven zetten
om een probleemsituatie aan te
kaarten. We gebruiken de klachten
dan ook om onze werking te
optimaliseren en onze klanten
tevreden te houden.
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Nieuw Dak
digitaal

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
www.nieuwdak.be

Bezoek ons op:

www.nieuwdak.be

