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Bijzonder verslag omtrent het toezicht
op het sociaal oogmerk van de vennootschap

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

Vicky Wypychowksi

Bestuurder

• Woonplatform Limburg

Rita Indestege

Bestuurder

Jan Bergmans

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

3.697

woningen

20

186

Oudsbergen

As

88

in beheer op 31.12.2020

Zutendaal

Het 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

3.403

Genk

en 4 dienstencentra buiten het
sociaal huurstelsel.

Onze woningen - 5

Boxbergheide
Bret
Centrum
D’Ierd

Wijken in Genk

6
287
63

Driehoeven

174

Hoevenzavel

124

Kolderbos

789

Nieuwe Kempen

6 - Onze woningen

26

28

Sledderlo

521

Termien

413

Texas

120

Vlakveld

74

Waterschei

158

Winterslag I

17

Winterslag II

115

Winterslag IV

165

Zwartberg-Noord

146

Zwartberg-Zuid

177

3.403

woningen
in Genk

Type woningen

Aankoop woningen

3.697 in totaal

Appartementen

Huizen

564

1.329

1.804

In 2020 kocht Nieuw Dak 3
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

265
Opgezegde
woningen
in 2020
De drie voornaamste
redenen van opzeg zijn:

119

30

29

45%

11%

10%

8 - Onze woningen

Verhuis naar een andere
woning van Nieuw Dak

Verhuis naar een rusthuis

Verhuis naar een andere
woning buiten Nieuw Dak

Ligging van
de opgezegde
woningen
As

7

Boxberg

2

Bret

1

D’ierd

4

Driehoeven

5

Genk Centrum

19

Hoevenzavel

7

Kolderbos

117

Nieuwe Kempen

2

Oudsbergen

0

Sledderlo-Zuid

29

Termien

28

Texas

7

Vlakveld

1

Waterschei

7

Winterslag I

3

Winterslag Ii

5

Winterslag Iv

9

Zutendaal

1

Zwartberg-Noord 5
Zwartberg-Zuid

6

Type van
opgezegde
woningen
47
56
195

Appartement
Huis
Duplex

ONZE
WONINGEN
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ONZE
KANDIDATEN
10 - Onze kandidaten

3.081

kandidaat
huurders

Plaats op de
wachtlijst
online
opzoeken
Kandidaten kunnen hun

Gezinssamenstelling kandidaten
61% of 1.889

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

plaats op de wachtlijst online

35% of 1.075

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

25% of 814

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

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

Leeftijd kandidaten

Waar wonen
de kandidaten?
Genk

 www.nieuwdak.be/wachtlijst

2.284

Tussen 18-25 jaar:

341

As

118

Tussen 26-35 jaar:

589

Oudsbergen

125

Tussen 36-45 jaar:

680

Zutendaal

108

Tussen 46-55 jaar:

540

Buiten het werkgebied

446

Tussen 56-65 jaar:

525

Tussen 66-75 jaar:

Alleenstaande 55+

674

Alleenstaande zonder kinderen

963

Alleenstaande met 1 inwoner

253

Alleenstaande met 2 inwoners

193

Alleenstaande met 3 inwoners

90

Alleenstaande met +3 inwoners

48

Koppel 55+
Koppel zonder kinderen

132
81

Koppel met 1 inwoner

130

300

Koppel met 2 inwoners

213

Tussen 76-85 jaar:

94

Koppel met 3 inwoners

160

86 jaar en ouder:

12

Koppel met +3 inwoners

144
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ONZE
HUURDERS
12 - Onze huurders

3.436

huurders

Inkomen
Het gemiddeld geïndexeerd

Leeftijd
huurders

jaarlijks inkomen bedraagt
21.089 euro. 827 huurders
(24%) betalen de minimum
huurprijs. 220 huurders

Gezinssamenstelling
huurders

(6%) betalen de maximum
huurprijs.

Huurprijs
De gemiddelde huurprijs

42%

in 2020 bedraagt 365 euro.

Alleenstaand

33

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

In 2020 waren er:

Weetje

18%

inhuizen

Eenoudergezinnen

24%
Gezin met kinderen

4%
meer dan 6 personen

361

Eind 2020 beheert Nieuw Dak 3.697 woningen.
3.436 woningen zijn voor huurders een thuis.

Duur van
huurcontracten
48% huurt al langer dan
10 jaar bij Nieuw Dak. 21%
woont al tussen de 5 en
10 jaar in een van onze
huurwoningen.

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

293

uithuizen

245

onthaalmomenten voor
nieuwkomers

59

aangevraagde
energiescans

6

condensatietrajecten
opgestart
Onze huurders - 13

VOOR EN MET
HUURDERS

2020 was een bijzonder jaar. Het was het jaar waarin we
stilstonden bij een deel van onze werking. Een jaar waarin
huurders nog meer gehoord werden en we hen op een andere
manier betrokken. Het is ook het jaar dat we dankbaar mogen
zijn voor onze gezondheid, en voor de nieuwe kansen die we
ontdekten en in 2021 nog meer richting kunnen geven.

1. Wat leeft er bij de huurders?
Hoe is het? Hoe gaat het? Deze vraag stelden we in
2020 enorm veel aan onze huurders. Een simpele vraag
die voor veel dankbaarheid zorgde. ‘Dankjewel dat je
vraagt hoe het met me gaat… zonder enige andere
bedoeling’.
Uit deze verhalen en door de aanwezigheid in onze
wijken van de wijkmeesters en de maatschappelijk
assistenten ontdekten we snel de individuele noden en

2. #samenwerk
#samensterk

14 - Onze huurders

In Genk Sledderlo stelden we samen met de huurders
een actieplan op om de veiligheid, samenhorigheid
en betrokkenheid te stimuleren. Na de bevraging van
huurders van enkele grote appartementsgebouwen,
konden we de prioriteiten vaststellen en actie op maat
van de huurders ondernemen. Op de ene plek kreeg
opruimen en hygiëne prioriteit, op de andere plek was
verfraaiing meer aan de orde. We organiseerden in alle
gebouwen een opruimactie met een mooi resultaat!

de vraagstukken rond burenrelaties of samenleven.
Eén van de kernwaarden, luisteren naar het verhaal
achter het verhaal, heeft ons geraakt en is ons
bijgebleven. Het verscherpt onze aandacht naar de
3 G's: een huurder moet zich gehoord, geholpen en
gerespecteerd voelen. We nemen dit dan ook met veel
zorg mee in onze individuele en collectieve gesprekken.

3. Aangepaste activiteiten en warme
(buren)acties dankzij corona
Het coronavirus zorgde voor verandering
bij ons allemaal. Nieuw Dak paste haar
werking aan om de belangrijkste taken
op een veilige manier te blijven doen.
We vonden het belangrijk om actief
te blijven in de wijken, om bereikbaar
te zijn en om inhuizen en uithuizen te
laten doorgaan.

de gemeenschappelijke delen. Velen
deden boodschappen voor buren, boden
een luisterend oor aan en gingen samen
wandelen. We zagen knuffelberen voor
de ramen opduiken voor de kinderen op
wandeling, spandoeken die motiveerden
om vol te houden en mensen die
mondmaskers gingen maken.

We contacteerden zelf huurders om
te vragen hoe het gaat (op een veilige
manier). Zo hadden we meer dan 1.826
contacten op 2 maanden tijd! Door een
andere aanpak van onze communicatie
kregen we een nieuwe kijk op wat er
leeft en ontstonden nieuwe acties.
Ondanks de afstand bleef er op veel
plaatsen een warm burencontact: veel
huurders poetsten extra of ontsmetten

Nieuw Dak stimuleerde die onderlinge
betrokkenheid: we organiseerden
blok- en balkonbabbels om mensen
met ons en met elkaar te laten praten,
we maakten affiches, burenkaartjes
en kaartjes om bij een verhuis
nieuw contact met de buren te
stimuleren. Ook digitaal ondernamen
we stappen om tot bij huurders
te komen, zoals de organisatie

van online bewonersvergaderingen
(renovatieproject) en contactloze
inhuizen met ondersteunend
videomateriaal.

We bleven creatief nadenken over hoe we de huurders kunnen
bereiken. Onze contactmomenten met maatschappelijk assistenten
namen we onder de loep. In 2021 kiezen we er voor om nog meer
lokaal werken. Door aanwezig te zijn op verschillende locaties
(Sledderlo, Kolderbos en As) hopen we nog meer huurders te
kunnen helpen met persoonlijke vragen of ideeën gericht aan de
maatschappelijk assistent.

Onze huurders - 15

4. Dankjewel vrijwilligers!
Nieuw Dak kon in 2020 op 63 vrijwilligers uit
verschillende buurten rekenen, waarvan de
jongste 24 jaar is en de oudste vrijwilliger maar
liefst 85. Hun takenpakket is heel uiteenlopend:
hulp bieden bij verwarmingsproblemen
(EHBV), het onderhouden van de
gemeenschappelijke delen of de omgeving, hulp
bij informatieverspreiding (informaatjes), zout
strooien in de winter en een aanspreekpersoon
zijn voor wijkmeesters.
Tijdens de week van de vrijwiller zette Nieuw
Dak haar vrijwilligers extra in de bloemetjes!

We maakten een speciaal “certificaat
van appreciatie” dat ofwel persoonlijk
werd overhandigd (voor de huidige
coronamaatregelen) ofwel in de brievenbus
werd gepost. Dit kleine gebaar werd erg op prijs
gesteld.
We maakten van de gelegenheid gebruik
om enkele vrijwilligers te interviewen. Zo
hoorden we hun motivatie en de reacties van
buurtbewoners. Een van de huurders deed
hierover deze mooie uitspraak:

“Het mooiste dat je kan doen, is klaar staan
voor je medebewoners en elkaar helpen”.

5. Even stilstaan: eerste verhuis van
huurders Hooiweg 105 Kolderbos
De toekomstige afbraak van de gebouwen aan de
Hooiweg 105 en Hondsbos 6 in Genk Kolderbos leeft
heel erg bij de huurders, en bij het team van Nieuw
Dak.
We weten intussen dat de afbraak in 2023 doorgaat,
en dat we iedereen tegen die tijd definitief zullen
herhuisvesten. Bij deze communicatie kwamen
er veel emoties boven: van blijheid, tot verdriet
(afscheid) of soms ook frustratie.

16 - Onze huurders

De belangrijkste vraag was “Waar ga ik naartoe
verhuizen?”. De huurders van de 4 bovenste
verdiepingen van de Hooiweg 105 verhuisden in

2020 definitief naar een nieuwe woning. Het ging
over 15 gezinnen, waarvan er 14 binnen Kolderbos
konden verhuizen. Eén gezin verhuisde naar Genk
Zwartberg.
Dit was een belangrijk moment. We vonden het
dan ook gepast om de huurders die verhuisden uit
te zwaaien. Voor het gebouw voorzagen we een
gezellig plekje met lekkere koffie en thee. Daar
konden de bewoners op een veilige afstand met
elkaar praten. Er kwamen vele verhalen naar boven
over het fijn samenleven, de goede contacten en de
mooie herinneringen in deze blokken.

ONZE PAPIEREN NIEUWSBRIEF
ONDER DE LOEP
A. DE NIEUWSBRIEF IS GOED GEKEND.
Tijdens de zomervakantie
deden we een bevraging
over onze papieren
nieuwsbrief bij 250
huurders in alle buurten
waar Nieuw Dak woningen
verhuurt. Deze wordt 2x
per jaar aan huis verdeeld.
Een overzicht van de
belangrijkste resultaten:

80%
van 40-plussers kent
de nieuwsbrief

56%
leest de nieuwsbrief
altijd, tot soms

B. DIT LEZEN DE HUURDERS GRAAG

7,2/10

Gemiddelde score van de nieuwsbrief

C. HET OOG MAG OOK WAT

De bewoners van Genk-Noord en Genk centrum kennen
de nieuwsbrief beter dan de andere buurten.

Uit de bevraging blijkt dat huurders deze top 3 het fijnst
vinden om te lezen:

79%
17%

Info over de plannen van Nieuw Dak

2

Veranderingen in de wetgeving

3

Tips voor je woning of buurt

wil meer foto's of
afbeeldingen

D. MAG HET WAT MEER ZIJN

34%
1

vindt de nieuwsbrief goed
zoals het nu is

vindt dat de nieuwsbrief meer mag
verschijnen.
Deze belangstelling zien we vooral bij
de 40-plussers en de huurders van
het centrum (voornamelijk senioren).

E. PAPIER HIER

90%

kiest een papieren versie boven een
digitale nieuwsbrief.
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BIJKOMENDE
WONINGEN &
RENOVATIES
18 - Bijkomende woningen & renovaties

Nieuw Dak bouwt en

Bijkomende woningen

renoveert in Genk,
As, Oudsbergen en

OPLEVERINGEN

Zutendaal. Door
bijkomende woningen
te realiseren en
totaalrenovaties en
deelrenovaties uit te
voeren, houden we onze
woningen kwaliteitsvol
én betaalbaar.

As - Centrum - J. Peeterslaan 5
afbraak (voor toekomstige vervangingsbouw)
Genk - Sledderlo - LO2020
fase 3 - afbraak: Muggenberg 21 en 23
IN UITVOERING

As - Ter Heide - Berkenstraat zone A en
Lindestraat

vervangingsbouw 26 nieuwe duplexen in eerste
fase.

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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Bijkomende woningen
IN UITVOERING

Genk - Winterslag - Bijenstraat

Genk - Termien en Zwartberg - A.
Rodenbachlaan/Dominikanenlaan
en G. Francottestraat vervangingsbouw

Oudsbergen - Centrum - Kiezelstraat 15

Genk - Waterschei - Herenstraat
195 - vervangingsbouw

Genk - Centrum - Hoogstraat 36
bouw van 9 woongelegenheden

nieuwbouw van 2 huizen

bouw van 2 woongelegenheden op de plaats van
de afgebroken woning

bestaande pand reeds afgebroken

Genk - Sledderlo - LO2020 - fase 3

stedenbouwkundige studie in functie van
afbraak en vervangingsbouw

Totaalrenovaties

As - Ter Heide - duplexen - vervangings
bouw

IN UITVOERING

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

Genk - Driehoeven - Driehoevenstraat nieuwbouw

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

Genk - Kolderbos - werf 4

totaalrenovatie van 108 appartementen
tot zeer energiezuinige appartementen
met verhoogd wooncomfort en
met collectieve verwarming via een
warmtenet

Genk - Bret - Kruiseikstraat 3

totaalrenovatie tot 4 appartementen
20 - Bijkomende woningen & renovaties

Zutendaal - Centrum - Daalstraat
32 - afbraak bestaand pand en
vervangingsbouw

Totaalrenovaties
IN VOORBEREIDING

Genk - Waterschei - Emiel
Vandorenlaan 102

Genk - Zwartberg

totaalrenovatie van 37 huizen

Genk - Zwartberg

totaalrenovatie van 42 seniorenduplexen

totaalrenovatie tot 3 appartementen

Deelrenovaties
OPLEVERINGEN

IN UITVOERING

Genk - Sledderlo Wintergroenstraat

Genk - Sledderlo

deelrenovatie verwarming, plat dak en
schrijnwerk aan 45 appartementen

Genk - Driehoeven en centrum ’t
Hofken
vervangen open gaswandketels

deelrenovatie daken 118 huizen (fase 1)

Genk - Driehoeven - Azalealaan 2 en 4
deelrenovatie gevelwerken beide gebouwen

Genk - Winterslag - Doorn- en
Krokusstraat

deelrenovatie verwarming en glas in 68
appartementen

Genk - Termien

deelrenovatie verwarming aan 116
appartementen
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TECHNISCH
BEHEER
22 - Technisch beheer

Inzet van eigen
techniekers
en externe aannemers

7.103
herstellingen
aan woningen
In 2020 deden we 7.103

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

herstellingen aan de woningen.

Type en
kostprijs
herstellingen
Onderzoek
Aantal: 367
Allround
Aantal: 2.785
Elektriciteit
Aantal: 1.089
Schrijnwerk
Aantal: 996
Mets- en
verfwerk
Aantal: 502
Sanitair
Aantal: 1.364

Aantal opdrachten
Externe aannemers

2.291 of 32%
Aantal opdrachten
Eigen techniekers

4.812 of 68%
Totaal: 7.103 opdrachten

Kostprijs eigen techniekers

€396.645

Kostprijs extern

€ 3.256.122

Totaal: 3.652.767 euro
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KLACHTEN
MANAGEMENT
24 - Klachtenmanagement

25

10
25

Totaal aantal klachten
ontvangen in 2020

Klachtenbeeld 2020
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.
Uit het klachtenoverzicht blijkt dat
we in totaal 25 formele klachten
ontvingen (met andere woorden:
0,65% van onze klanten formuleerden
een klacht). 10 hiervan waren gegrond.
Bij de gegronde klachten gaat het in 2
gevallen over een klacht van het werk
van een externe aannemer. 6 andere

(deels) gegronde
klachten
opgeloste
klachten

klachten zijn van technische aard, en

kunnen we leren, dus we maken

2 van administratieve aard.

er een zaak van om klachten goed

Nieuw Dak probeert een effectieve
klacht zoveel mogelijk te voorkomen,

te ontvangen en te kijken waar er
mogelijk leerpunten zijn.

door proactief en duidelijk te
communiceren en de situatie helder
uit te leggen.
Communicatie is erg belangrijk. 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.
Ontvangen we toch een klacht,
dan is het de taak van de
klachtenbehandelaar om de zaak
objectief te onderzoeken en uit te
leggen aan de klant. Uit elke situatie

Concrete realisaties
en voorstellen
De kennis uit de gevolgde
opleiding ‘Klachtencommunicatie’
blijven we actief gebruiken om
ervoor te zorgen dat ondanks een
klacht, de goede relatie met onze
klant gegarandeerd blijft. We doen
dit door te luisteren, probleem
oplossend te denken en door
transparant en in klare taal te
communiceren.

We vinden het belangrijk dat
alle medewerkers van Nieuw
Dak, die klantencontacten
hebben, de juiste vorming rond
duidelijke taal, zowel gesproken
als geschreven, krijgen. Dit heeft
als doel om zoveel mogelijk
klantgerichte en gepersonaliseerde
communicatie te voeren. In
2021 staan in dit kader ook een
aantal opleidingsmomenten op
de planning, zowel voor onze
schriftelijke en telefonische
communicatie, als voor de live
contacten.
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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

NIEUW:

KLANTENPORTAAL
MIJN NIEUW DAK
Nieuw Dak heeft een nieuwe
digitale service voor alle
huurders!
Via de website kan iedere huurder het nieuwe
klantenportaal ‘Mijn Nieuw Dak’ raadplegen.

In het klantenportaal kan je als huurder van op afstand en op elk moment:



gegevens aanpassen (contact, gezinssamenstelling, …)



de huurprijs controleren



betalingen opvolgen



technische, administratieve of sociale meldingen aan ons doorgeven

Vraagt iemand bijvoorbeeld een aanpassing van de huurprijs aan, dan kan die persoon in het
klantenportaal ook meteen zien of de aanvraag in behandeling of verwerkt is.

JAARVERSLAG
2020

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

