Visitatierapport
Ons Dak (7070)
Maaseik

Visitatiegesprekken op 26 en 27 september 2018
Definitief rapport 12 februari 2019

0

p/a Wonen-Vlaanderen, afdeling Woonbeleid
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel
email
website

info@visitatieraad.be
www.visitatieraad.be

Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de door Ons
Dak geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedatabank (gegevens 2013-2017), op door de SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en op gesprekken
met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale woonactoren. De visitatiecommissie
beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de SHM en aan de bevoegde minister en is niet
verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar ontvangen gegevens.

1

Visitatierapport
Ons Dak (7070)
Maaseik

VISITATIERAPPORT
-

datum definitief rapport: 12 februari 2019
datum visitatiegesprekken: 26 en 27 september 2018
presentatie aan raad van bestuur: 21 januari 2019
samenstelling visitatiecommissie:
Luc Joos, commissievoorzitter
Wouter Coucke, commissielid
Stefan Cloudt, commissielid

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
-

-

Cvba Ons Dak
Erkenningsnummer: 7070
Contactgegevens SHM:
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
Tel. 089 51 84 00
info@onsdak.be
www.onsdak.be
Directeur: Koen Van den Bruel
Senior-directeur: Noël Vandeboel
Voorzitter: Gerard Ignoul
Actieterrein voor de realisatie en de verhuur van sociale huurwoningen:
Bree, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik en Meeuwen-Gruitrode

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING ONS DAK

PAGINA 2 VAN 53

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.................................................................................................................................. 4
2. SAMENVATTING ........................................................................................................................ 6
3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING ....................................................... 10
3.1
3.2

BESCHRIJVING SHM ....................................................................................................................................... 10
BESCHRIJVING OMGEVING................................................................................................................................ 12

4. PRESTATIES VAN DE SHM ..................................................................................................... 13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN .......................................................................... 13
PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING .................................................. 19
PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID ...................................................................................................... 22
PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID ......................................................................................................... 26
PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID ....................................................................................... 33
PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID .................................................................................................. 38

5. AANBEVELINGEN .................................................................................................................... 44
5.1
5.2
5.3

AANBEVELINGEN VOOR DE SHM ...................................................................................................................... 44
AANBEVELINGEN VOOR DE DOOR DE VLAAMSE OVERHEID TE NEMEN MAATREGELEN.................................................. 44
GOEDE PRAKTIJKEN BIJ DE SHM ...................................................................................................................... 44

BIJLAGEN ...................................................................................................................................... 46
BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN ............................................................................................................. 46
BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN ................................................................................. 48

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING ONS DAK

PAGINA 3 VAN 53

1. INLEIDING

1.1.

De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, d.d. 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 SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;
- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling;
- transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;
- de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen.
1.3. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM. Daartoe
wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s onderling vergelijkbare 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. de financiële leefbaarheid
6. de klantvriendelijkheid
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:
- ‘zeer goed’: de SHM levert duidelijk veel betere prestaties dan de minimale vereisten;
- ‘goed’: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten;
- ‘voor verbetering vatbaar’: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten;
- ‘onvoldoende’: de prestaties 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;
- ‘niet van toepassing' (n.v.t.): deze activiteit is geen vereiste voor deze SHM;
- ‘blanco’: de visitatiecommissie beschikt over onvoldoende gegevens om tot een beoordeling te kunnen komen.
1.6. SHM’s die louter huuractiviteiten uitvoeren, worden alleen op huuractiviteiten beoordeeld. SHM’s die
louter koopactiviteiten uitvoeren, worden alleen op koopactiviteiten beoordeeld. SHM’s die zowel huurals koopactiviteiten uitvoeren, worden beoordeeld op huuractiviteiten zodra ze één sociale huurwoning 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.
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
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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 ongewenste beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden van de visitatiecommissie verklaren 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 van de
visitatiecommissie is ook tot stand gekomen zonder beïnvloeding 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

Ons Dak is met haar 1.996 sociale huurwoningen actief in de gemeenten Bree (181 woningen), Dilsen-Stokkem
(468), Kinrooi (335), Maaseik (942) en Meeuwen-Gruitrode (70). Daarnaast heeft ze ook 36 bungalows in beheer
die eigendom zijn van OCMW Maaseik. Eind 2017 waren 36% van de woningen middelhoogbouw appartementen en duplexen; 36% van de woningen telde 2 slaapkamers en 35% 3 slaapkamers. De SHM telt maar
een beperkt aantal woningen ouder dan 1970 en ze realiseerde bijna 40% van haar patrimonium na 2000.
Ten opzichte van andere SHM’s heeft Ons Dak een relatief jong patrimonium en huisvest zij veel alleenstaanden en allochtonen. Het aantal oudere huurders bij Ons Dak ligt op het sectorgemiddelde.
Ons Dak presteert op 5 van de 17 beoordeelde doelstellingen zeer goed en op de andere 12 goed. Ze levert
zeer goede prestaties op de afstemming van vraag en aanbod van woningen, op onderhoud, herstelling en
renovatie of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig, op bewonersbetrokkenheid en op
het informeren van zowel burgers als beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties. Op alle
aspecten van beschikbaarheid van woningen, kwaliteit, betaalbaarheid, sociaal beleid, financiële leefbaarheid en klantgerichtheid presteert de SHM minstens goed.
Een sterke organisatie, geschraagd door een sterk systeem van kwaliteitsmanagement
Ons Dak heeft een dynamische en ervaren personeelsploeg van 15 medewerkers die in een horizontale organisatiestructuur samenwerken. De leiding is in handen van een directie-duo: een directeur en een seniordirecteur. De directie bevordert de verdere ontwikkeling van de medewerkers, de interne afstemming en de
groepsdynamiek door periodieke groeigesprekken, opleidingen en een interne communicatiestrategie die
bestaat uit diverse vormen van teamoverleg en de samenwerking in een open en transparant kantoorgebouw, dat efficiëntie en effectiviteit uitstraalt. Ons Dak werkt sinds 2008 met een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en is ISO-9001 gecertificeerd. In het KMS worden alle primaire en ondersteunende processen,
interne reglementen, formulieren, typebrieven en brochures beheerst. De ISO-documenten zijn een leidraad
voor de organisatie en voor alle medewerkers, die ook betrokken worden bij elke update van de processen.
Het is duidelijk dat de bottom-up manier waarop de ISO-certificering in de organisatie is geplaatst en ook
echt leeft onder de medewerkers, Ons Dak tot een lerende en zichzelf vernieuwende organisatie heeft gemaakt. Ons Dak werkt met uitgebreide overzichten van strategische en operationele doelen, acties en een
daarbij behorend systeem voor opvolging met kwartaalrapportages voor raad van bestuur en medewerkers.
Het stelt de SHM in staat om planmatig te werken aan het bereiken van de gestelde doelen en verbetering
in de organisatie. De vlakke structuur, open communicatie en het kwaliteitsmanagementsysteem zijn belangrijke dragers voor de goede prestaties van de SHM.
Een kwalitatief en groeiend patrimonium op maat van de kandidaat-huurder
Alle gemeenten in het actieterrein van Ons Dak hebben het BSO sociale huur behaald of binnen handbereik.
De steden Maaseik en Dilsen-Stokkem hebben inmiddels een sociaal woonbeleidsconvenant afgesloten en
ook Kinrooi zal er een aanvragen, om zo tegemoet te komen aan de aanhoudende vraag naar (vooral kleine)
sociale huurwoningen. Het bereiken van het BSO is ook de reden waarom het bouwritme van Ons Dak, met
23 woningen per jaar of 1,2% van haar patrimonium, lager ligt dan de vorige jaren. Nieuwe projecten plant
en realiseert de SHM in overleg met de lokale besturen en eventuele andere stakeholders, met aandacht voor
de specifieke noden van doelgroepen en in functie van wachtlijsten of lokale noodwendigheden. Ze focust
daarbij vooral op kleinere woningen en appartementen om een aanbod te voorzien voor de snel groeiende
groep van alleenstaanden en koppels zonder kinderen. Daarnaast zet ze sterk in op levenslang wonen voor
ouderen, vooral door inbreidingsgerichte projecten in bestaande wijken. Ze wendt die projecten aan om een
antwoord te bieden op de problematiek van onderbezetting. In samenwerking met en op vraag van diverse
zorginstellingen realiseert ze woningen voor mensen met een beperking.
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Voor de realisatie van alle geplande projecten beschikt de SHM over een voldoende aansnijdbare grondvoorraad en via haar netwerk van publieke en private actoren prospecteert ze allerlei opportuniteiten.
Een zeer goede prestatie levert Ons Dak met betrekking tot de instandhouding van haar patrimonium. Door
in het verleden op een continue manier te renoveren, voldoen zo goed als alle woningen nu al aan de ERP
2020 eisen en hebben ze een EPC score die beter is dan de gemiddelde woningvoorraad in de regio. Ondersteund door een gedetailleerde woninginventaris en een goede renovatieplanning focust de maatschappij
nu verder op woningisolatie en comfortrenovaties van keukens en badkamers die ze in een groot aantal
woningen tegelijk uitvoert. Ze onderscheidt zich ook door een professionele aanpak van het woningonderhoud en het informeren van huurders over geplande renovaties via een digitale renovatietool die huurders
inlicht over geplande renovaties.
En dat alles binnen een verantwoord financieel beleid dat goed wordt opgevolgd
Ons Dak slaagt er, mede door een nauwkeurige opvolging, in de kosten voor haar nieuwbouwprojecten
onder controle te houden. Bij renovaties lukt dat minder goed; vooral de beheersing van de contractwijzigingen zou beter kunnen. Ons Dak neemt maatregelen om meer prijsbewust te bouwen en te renoveren,
o.a. door het gebruik van onderhoudsvrij materiaal of door in te stappen in het ‘Design and Build’-concept.
Ze heeft oog voor milieuvriendelijkheid door in te spelen op het beperken van de energievraag en de duurzame inrichting van de woonomgeving.
Globaal genomen heeft Ons Dak een verantwoorde en actieve inzet van haar financiële middelen en een
goed inzicht in de financiële gezondheid en risico’s. Ze beschikt over een alternatief scenario indien de
financiële gezondheid in het gedrang zou komen. Haar financiële meerjarenplanning stuurt ze periodiek bij
zodat ze beschikt over actuele en betrouwbare inzichten over de financiële leefbaarheid van de SHM. Met
kwartaalrapporten houdt ze haar raad van bestuur en de burgemeesters van het actieterrein op de hoogte
van de financiële situatie van de SHM, maar evengoed van de voortgang van projecten en evoluties in de
huurdersachterstallen en huurlasten. Ons Dak heeft vrij hoge huurlasten, vooral gevolg van nieuwe projecten
met liften en meer technieken. Ook paste zij de wijze van boeken van huurlasten aan waardoor de cijfers
tot 2016 een vertekend beeld geven. De SHM doet evenwel inspanningen om die huurlasten te doen dalen
bijvoorbeeld door periodieke prijsvragen. De huurdersachterstallen zijn bij Ons Dak zeer laag, mede door
een goed werkende procedure en een strikte opvolging.
Ons Dak beheerst haar kosten goed. De SHM heeft inzicht in de hoogste kostendragers, voert activiteiten
uit om kosten te beheersen, zet een efficiënte interne werking op en heeft een planmatige manier van
werken, die onder meer leidt tot een zeer lage structurele en frictieleegstand.
Een sociaal en klantgericht beleid onder het motto ‘correcte service in woonkwaliteit’
Het sociaal beleid van Ons Dak wordt gedragen door de hele ploeg. Dat vindt zijn vertaling zowel in de
klantgerichte dienstverlening en informatieverstrekking als in de ondersteuning van de huurders. Doorheen
het hele verhuurproces geeft de SHM, zo nodig in samenwerking met andere partners, een goede ondersteuning aan huurders met een probleem op sociaal of technisch vlak en dat met bijzondere aandacht voor de
zwakste huurders. Dat weerspiegelt zich ook in de beperkte huurdersachterstallen en uithuiszettingen, gevolg van een goed uitgewerkte en toegepaste procedure en een doorgaans zeer begripvolle opvolging van
de betalings- of leefbaarheidsproblemen. Leefbaarheidsproblemen in de wijken zijn overigens zeer beperkt,
mede door een goede communicatie met de huurder, aanwezigheid in de wijken en diverse leefbaarheidsinitiatieven van de SHM zelf, van andere actoren of bewoners. Het is trouwens opvallend op welke gediversifieerde manier (huurdersadviesraad, wijkoverleg, bewonersoverleg, Dag van de huurder, ..) Ons Dak haar
huurders betrekt bij haar werking en er zo in slaagt de stem van de bewoners te horen en haar dienstver-
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lening te verbeteren. En een sterke bewonersbetrokkenheid begint volgens Ons Dak bij een goede communicatie. De visitatiecommissie stelt vast dat de communicatie van de SHM, zowel naar burgers als naar
overheden en organisaties, op een zeer professionele, laagdrempelige en transparante manier verloopt. Naar
haar huurders zorgt ze voor informatie op maat. Dat wil zeggen dat ze zowel digitaal (een goede website,
diverse digitale tools en een nieuwsbrief) als op papier (huurderskrant, folders) zeer toegankelijk is voor
huurders en kandidaat-huurders. Ook de kennismakingsbezoeken en aanwezigheid in de wijken passen in
deze strategie. De tevredenheid van huurders over de informatiestromen en over de klantvriendelijkheid
van het personeel is groot. Die tevredenheid meet Ons Dak op heel uiteenlopende manieren: van een korte
bevraging tijdens de kennismakingsmomenten, over schriftelijke thematische bevragingen, tot een groot
leefbaarheidsonderzoek in elk van haar wijken.
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De onderstaande tabel bevat de opeenvolgende Prestatievelden (PV) en geeft per Operationele Doelstelling
(OD) een samenvatting van 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

zeer 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

zeer 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

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

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1.

De SHM is financieel leefbaar.

goed

OD 5.2.

De SHM beheerst haar kosten goed

goed

OD 5.3.

De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude

goed

OD 5.4.

De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan

goed

6. KLANTGERICHTHEID
OD 6.1.

De SHM informeert burgers snel en duidelijk

zeer 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

goed
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING

3.1 Beschrijving SHM
Ons Dak werd in 1928 opgericht op initiatief van de burgemeester van Maaseik. De eerste 10 woningen,
gebouwd in 1930, waren meteen de enige woningen die de SHM bouwde tot in de jaren ’60. In 1967 had
de SHM nog slechts 3 woningen. 1968 was het jaar van de heropstart van de maatschappij, die in de
negen daaropvolgende jaren 500 woningen bouwde en haar actieterrein gestaag uitbreidde. Thans is
Ons Dak actief in de gemeenten Bree, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik en Meeuwen-Gruitrode, waar ze
nu alles samen 2.035 woningen verhuurt.
Ons Dak heeft enkel publieke aandeelhouders, met name de stads- en gemeentebesturen en OCMW’s van
de 5 gemeenten in het actieterrein, de Provincie Limburg en het Vlaamse Gewest. Ruim 98% van de
aandelen is in handen van de stads- en gemeentebesturen.
De raad van bestuur van Ons Dak bestaat uit 14 leden. De Provincie Limburg, de OCMW’s van de 5
gemeenten, de stad Bree en de gemeente Meeuwen-Gruitrode hebben 1 vertegenwoordiger in de raad
van bestuur, Maaseik, Kinrooi en Dilsen-Stokkem 2. De directeur en de senior-directeur zijn niet-stemgerechtigd lid. Ons Dak heeft geen directiecomité of dagelijks bestuur, maar wel een wekelijks overleg
tussen voorzitter en directie.
Ons Dak heeft een personeelsploeg van 16 medewerkers. De directeur en de senior-directeur vormen het
managementteam en zij geven leiding aan een bedienden- en een arbeidersteam. Het bediendenteam
bestaat uit een boekhoudster, een technische dienst met 5 medewerkers, een huuradministratie met 3
medewerkers en een dienst bewonerscontacten met 2 medewerkers. Het arbeidersteam bestaat uit 3
techniekers en wordt geleid door een medewerker van de technische dienst. Daarnaast werkt de SHM
met een externe financiële planner en een externe accountant. De directeur stuurt de technische en de
financiële dienst aan, de senior-directeur de diensten huuradministratie en bewonerscontacten.
Op 31 december 2017 bezat Ons Dak 1.996 sociale huurwoningen, waarvan het grootste deel in Maaseik
en Dilsen-Stokkem. Daarnaast heeft Ons Dak nog 36 bungalows in beheer die eigendom zijn van OCMW
Maaseik. 64% van de woningen zijn eengezinswoningen, de andere 36% appartementen (28%) en duplexen (8%). Ons Dak verhuurt 20 woningen buiten het sociaal huurstelsel, waarvan 8 voor zelfstandig
wonen voor personen met een mentale beperking en 1 voor ex psychiatrische patiënten, 4 voor crisisopvang, 2 voor een lokaal opvanginitiatief en 5 voor kinderopvang. Bovendien verhuurt ze aan OCMW Bree
een gebouw als Huis van het Kind, aan vzw Jeugdzorgcentrum een gebouw voor permanente opvang
van jongeren (kamerwonen) en aan de Geschied- en Heemkundige Kring van Kinrooi een lokaal dat ook
beperkt voor huurdersactiviteiten wordt gebruikt. Eind 2017 stonden 12 woningen leeg.
Tussen 1928 en 1969 realiseerde Ons Dak slechts 0,15% van haar huidige patrimonium, terwijl het Vlaamse
gemiddelde voor die periode op 14,4% ligt. De grootste volumes van het huidige patrimonium zijn gerealiseerd in de periode 1980-1989 (28,4%) en de periode 2000-2009 (27,9%). In diezelfde periodes was dat
in Vlaanderen gemiddeld slechts 18,4% en 19,4% van het patrimonium van de SHM's. In de andere decennia
benadert de productie van Ons Dak het Vlaamse gemiddelde.
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De SHM heeft een groot aantal 2- en 3-slaapkamerwoningen, respectievelijk 36% en 35% van het patrimonium. Voorts telt ze 21% 1-slaapkamerwoningen en 8% woningen met 4 of meer slaapkamers.

Bron: prestatiedatabank 2018 – gegevens 2017
Eind 2017 bestond 50,6% van de gezinnen die een sociale woning huren bij Ons Dak uit 1 persoon, wat
merkelijk hoger is dan het Vlaamse gemiddelde. Ook het aantal huishoudens waarvan het gezinshoofd
allochtoon is ligt met 16,5% (waarvan bijna de helft Nederlanders) veel hoger dan in de meeste Vlaamse
SHM’s. Het aantal oudere huurders ligt met 33% dan weer net onder de Vlaamse mediaan, maar stijgt
wel jaar na jaar.
Het mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen van de huurders ligt met 15.195 euro iets hoger dan
de mediaan van alle Vlaamse SHM’s.
De gemiddelde wachttijd voor kandidaat-huurders ligt voor alleenstaanden (840 dagen) en koppels zonder kinderen (719) vrij laag in vergelijking met andere SHM’s. De wachttijd voor eenoudergezinnen (1.149
dagen), koppels met kinderen (1.126 dagen) en vooral grote gezinnen (2.059 dagen) ligt dan weer vrij hoog.
Naast de absolute voorrangsregels hanteert Ons Dak de optionele voorrangsregel voor de kandidaathuurder die al minstens 3 jaar woont in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of er in
een periode van 6 jaar voorafgaand aan de toewijzing minstens 3 jaar heeft gewoond. Vervolgens is er
voorrang voor de kandidaat-huurder die overeenkomstig diezelfde criteria in het actieterrein van Ons
Dak woont of heeft gewoond.
Daarnaast hebben alle gemeenten van het actieterrein een toewijzingsreglement goedgekeurd dat in een
deel van het patrimonium voorrang geeft aan 65+ (in Stockheim, Dilsen-Stokkem zelfs met een cascadesysteem vanaf 75+). In Bree en Meeuwen-Gruitrode voorziet het gemeentelijk toewijzingsreglement ook
voorrang op basis van lokale binding, met name voor kandidaat-huurders die al 15 jaar in de gemeente
wonen en voor kandidaat-huurders met mantelzorg in de gemeente.
Ons Dak bemiddelt niet in sociale leningen en heeft geen koopactiviteiten. Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de SHM er ook niet op. Dit was bij de vorige visitatie in 2012 evenmin het geval.
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3.2 Beschrijving omgeving
Tot het actieterrein van Ons Dak behoren de gemeenten Bree, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik en Meeuwen-Gruitrode. Eind 2017 woonden er in deze gemeenten in totaal 35.619 huishoudens. De verwachting
is dat dit aantal tegen 2020 zal stijgen naar 36.300 en tegen 2030 naar 38.000. Van die inwoners zijn er
19,5% 18- tot 34-jarigen, 43% 35- tot 64-jarigen en 19% 65-plussers. Deze percentages zijn voor elk van de
gemeenten in het actieterrein vrij gelijklopend.
Het werkloosheidscijfer in het actieterrein ligt met 6,13% een eindje boven het Vlaamse gemiddelde van
5,55%, terwijl het leeflooncijfer met 0,24% behoorlijk wat lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde van
0,32%. Vooral in Dilsen-Stokkem en Maaseik ligt de werkloosheidsgraad met 7,58% en 6,87% beduidend
hoger dan het gemiddelde voor het actieterrein en Vlaanderen. In alle gemeenten ligt het percentage
leefloners lager dan het Vlaamse gemiddelde.
In de woningtypes op het actieterrein van Ons Dak tekent zich een divers beeld af. Bree, Maaseik en
Dilsen-Stokkem zijn de gemeenten met het meest stedelijke karakter, elk met zo’n 10% gesloten bebouwing en in het geval van Bree en Maaseik ongeveer 22% flatgebouwen, maar toch ook nog zowat 50%
open bebouwing. Meeuwen-Gruitrode en Kinrooi zijn de meest landelijke gemeenten met veel open bebouwing (respectievelijk 78% en 71%) en nauwelijks gesloten bebouwing (2% en 3%).
De mediaan verkoopprijs van een appartement in het actieterrein van Ons Dak bedroeg in 2017 190.250
euro. Een mediaan verkoopprijs wil zeggen dat er exact evenveel appartementen werden verkocht aan
een hogere prijs, als aan een lagere prijs. Voor gewone woonhuizen ligt deze mediaan in het actieterrein
op 185.000 euro. Enkel in Maaseik liggen de prijzen voor woonhuizen wat hoger, terwijl de appartementen
in Meeuwen-Gruitrode wat duurder zijn. De mediaan prijzen van eengezinswoningen zijn de voorbije 5
jaar met bijna 7% gestegen, terwijl die van appartementen met 5% zijn gestegen.
In 2017 telde het actieterrein van Ons Dak 6,81% sociale huurwoningen. Maaseik en Dilsen-Stokkem zitten
met 8,5% en 8,8% al dicht tegen de 9% aan, terwijl Meeuwen-Gruitrode nauwelijks 2,5% sociale huurwoningen had. Bree en Kinrooi nemen met 4,9% en 6,9% een tussenpositie in.
Naast Ons Dak zijn in het actieterrein van deze 5 gemeenten nog twee andere sociale huurmaatschappijen actief, met name Maaslands Huis (in Dilsen-Stokkem) en Kempisch Tehuis (in Bree en MeeuwenGruitrode). Landwaarts is er actief met koopwoningen en sociale leningen. Daarnaast zijn er twee sociale
verhuurkantoren: SVK Maasland en SVK Noord-Limburg.
Het bindend sociaal objectief (BSO) inzake bijkomende sociale huurwoningen voor het totale actieterrein
werd bepaald op 314 woongelegenheden, waarvan de hoogste aantallen voor Bree (101) en MeeuwenGruitrode (89). Voor Kinrooi en Maaseik zijn die aantallen respectievelijk 77 en 47. Dilsen-Stokkem kreeg
geen BSO opgelegd. Bij de voortgangstoets 2018 (situatie 31.12.2017) van Wonen-Vlaanderen waren er 409
nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd, wat meer is dan het BSO op het niveau van het actieterrein.
Naast Dilsen-Stokkem, hadden eind 2017 ook Bree en Maaseik hun BSO bereikt en zelfs overschreden op
basis van het aantal gerealiseerde projecten. In Kinrooi werden er al 38 van de 77 woningen gerealiseerd.
De grootste uitdaging lag bij Meeuwen-Gruitrode dat eind 2017 52 van de gevraagde 89 sociale huurwoningen had gerealiseerd. Alle gemeenten zijn ondergebracht in categorie 1, dat aangeeft dat de gemeente
het verwachte groeipad volgt.
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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
Ons Dak presteert goed op het vlak van de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen. Met een netto
aangroei van ca. 23 huurwoningen per jaar in de periode 2013-2017 realiseerde Ons Dak een jaarlijkse
aangroei van ca. 1,2% van haar patrimonium. Dit bouwritme is lager dan de gemiddelde productie in de
daaraan voorafgaande periode, maar alle gemeenten in het actieterrein van de SHM hebben het BSO
bereikt of binnen handbereik. Aan de bijkomende woonbehoefte wordt voldaan door het afsluiten en
verlengen van woonbeleidsconvenanten. Deze bijkomende behoefte kan vlot gerealiseerd worden met
de projecten die in uitvoering (74 eenheden) of aangemeld zijn (201 woningen).


Ons Dak realiseerde in de periode 2013-2017 114 nieuwe sociale huurwoningen in 8 verschillende
projecten. In 2013 werden 7 woningen gebouwd in de Dorpstraat in Bree. In 2014 realiseerde Ons Dak
41 nieuwe woongelegenheden in de eerste fase van het project ’t Kramelt’ (Maaseik) en 10 woningen
op de oude schoolsite in Bree. In datzelfde jaar renoveerde ze in Kinrooi een boerderij tot 1 woning
en een polyvalente ruimte en bouwde ze nog eens 2 huurwoningen in Dilsen-Stokkem (Project ‘De
Stadstoren’). In 2015 leverde de maatschappij 31 assistentiewoningen en een dienstencentrum op in
het project ‘Stockheim’ te Dilsen-Stokkem en realiseerde ze ook 3 woningen en een winkel in de
Bleumerstraat te Maaseik. Te Kinrooi werden in 2016 19 nieuwe huurwoningen in gebruik genomen.
Ons Dak realiseerde geen nieuwe huurwoningen in 2017, maar in 2018 staat de oplevering van 74
nieuwe woningen gepland.



Het gemiddeld jaarlijks aantal gerealiseerde huurwoningen over de laatste 5 jaar bedraagt 22,8 eenheden per jaar en dat is iets meer dan de mediaan in de sector. Dit gemiddelde wordt echter negatief
beïnvloed doordat de maatschappij geen woningen bouwde in 2017 (toen bedroeg het gemiddelde
nog 26,4) en de score houdt evenmin rekening met de aankopen van goede woningen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van 42 woningen van het OCMW Bree in 2016. Tot 2010 bouwde Ons Dak gemiddeld
nog 50 woningen per jaar.



De woningvoorraad van Ons Dak groeide in 2017 aan met 1,16% en dat is lager dan ongeveer 60%
van de SHM’s. Eind 2017 waren er volgens de prestatiedatabank voor de maatschappij nog meer dan
200 woningen aangemeld (een uitbreiding van meer dan 10% van haar woningvoorraad), waardoor
het aannemelijk is dat Ons Dak haar bijdrage aan de sociale woonbehoefte zal blijven vervullen. De
maatschappij had eind 2017 maar 73 huurwoningen gepland op een uitvoeringsprogramma (3,7%
van haar patrimonium), wat lager is dan ongeveer drie vierde van de maatschappijen. De maatschappij slaagt er dus in om haar projecten relatief snel te realiseren. Op het moment van de visitatie
had Ons Dak 74 woningen in 4 projecten in aanbouw: 25 woningen te Kinrooi (Zielderveld), 28 woningen te Ophoven (J. Geerkensstraat) en 21 woningen te Bree (Grauwe Torenwal, 12 woningen en
Graevenveld, 9 woningen). In het Jaarverslag 2017 wordt een overzicht gegeven van de projecten die
in een voorbereidingsfase zitten. In totaal blijken er nog eens 355 woningen in de pijplijn te zitten.



Enkel in Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode was het BSO eind 2017 nog niet gehaald op basis van het
aantal gerealiseerde huurwoningen (zie hoger). In Kinrooi wordt het BSO bereikt door de realisatie
van de projecten die Ons Dak nu reeds in uitvoering heeft. Uit onderstaande tabel blijkt dat ook in
Meeuwen-Gruitrode het BSO gehaald zal worden met de door Ons Dak geplande projecten: Leemakkerstraat (18 eenheden), Het Dorp (3 eenheden) en Taelstraat (18 eenheden).
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Het grote aantal sociale huurwoningen en het feit dat het BSO in enkele gemeenten van het actieterrein behaald is en voor de overige gemeenten binnen handbereik ligt, zorgen voor een zekere
terughoudendheid bij de lokale besturen om nieuwe sociale woonprojecten op te zetten. Toch slaagt
Ons Dak erin om nieuwe projecten op te starten, enerzijds door een goede verstandhouding met de
lokale besturen die ze probeert te overtuigen door projecten voor te stellen die beantwoorden aan
noden van diverse doelgroepen, en anderzijds door de energie die ze steekt in het overleg met de
buurt.



Nieuwe projecten worden in overleg met de lokale besturen en eventuele andere stakeholders gepland en gerealiseerd waarbij aandacht wordt besteed aan de specifieke noden van doelgroepen in
functie van wachtlijsten of lokale noodwendigheden. Ons Dak besteedt ook veel aandacht aan de
ruimtelijke inplanting van de nieuwe projecten en zoekt hierbij naar oplossingen om de nieuwe
projecten met het bestaande stedelijke weefsel te verbinden, bijvoorbeeld door het voorzien van
wandel- en fietszones die buurten met elkaar verbinden. Zo werden er stedenbouwkundige studies
gemaakt voor de projecten Steenhoven en Gasthuisveld te Maaseik, ’t Kramelt in Neeroeteren en
Hoefkamp te Dilsen. Verder betrekt Ons Dak ook de omwonenden actief bij nieuwe bouwprojecten.
Via infobrochures of infomarkten kunnen omwonenden kennis maken met nieuwe woonprojecten
of geplande ontwikkelingen. Ons Dak luistert naar de aanbevelingen van buurtbewoners en tracht,
indien mogelijk en maatschappelijk relevant, hiermee rekening te houden bij de verdere uitwerking
ervan. Een mooi voorbeeld van een dergelijk participatief traject is de realisatie van een sociaal
woonproject dat aansluit op de residentiële woonwijk Graevenveld te Bree. Na intensief overleg met
de buurt realiseert Ons Dak daar inmiddels de eerste fase van het project (jeugdhuis en 9 woningen).



Ook na de stopzetting van het kooprecht biedt Ons Dak huurders de mogelijkheden hun sociale
huurwoning (> 15 jaar) aan te kopen. Zo werden er 3 woningen verkocht in 2014, 2 in 2016 en 1 in
2017. De gerealiseerde meerwaarde investeert ze in nieuwe woonprojecten of de renovatie van bestaande woningen. Deze meerwaarde bij verkoop geeft de maatschappij naar eigen zeggen financiële
ademruimte: een gerealiseerde meerwaarde bij verkoop compenseert het verlies van de bouw van
10 nieuwe woningen.

OD 1.2: De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan
Beoordeling: niet van toepassing
Ons Dak is gekend als een zuivere huurmaatschappij. Het laatste project met sociale koopwoningen en
kavels dateert van 2013: ’t Kramelt in Maaseik, Neeroeteren met 19 sociale koopwoningen en 15 kavels. In
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het huidige bouwprogramma zijn geen nieuwe gemengde projecten meer ingepland en eind 2017 stonden
nog slechts 3 kandidaat-kopers op de wachtlijst voor koopwoningen.
Ons Dak voert een transparant en actief beleid om huurders te informeren over de aankoopmogelijkheden van hun sociale huurwoning. Met behulp van een eenvoudige folder worden jaarlijks alle huurders
van woningen die vanaf dat jaar verkoopbaar zijn geïnformeerd. Deze informatie wordt eveneens verspreid via de website en het periodieke huurderskrantje. Bij de verkoop van een huurwoning schakelt de
maatschappij de SHM Landwaarts in om de kandidaat-koper te begeleiden bij de kredietverstrekking.
Gezien de beperkte omvang van de activiteiten in het verleden en het feit dat er geen koopwoningen
meer gepland zijn en de SHM ook niet bemiddelt in sociale leningen, worden de prestaties van Ons Dak
op vlak van koopactiviteiten in dit visitatierapport niet apart beoordeeld.

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
De visitatiecommissie vindt dat Ons Dak voor de periode 2013-2017 goede prestaties neerzet voor wat
betreft het verwerven van gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren. Ons Dak beschikt
over een grondreserve van ca. 7,4 ha (nagenoeg volledig bebouwbaar mits gunstig advies van de gemeente) en dat is voldoende voor de woningen die zij op de planning heeft staan. De maatschappij slaagt
er in om haar grondvoorraad op peil te houden en ook in de nabije toekomst zijn verschillende grondverwervingen gepland. Nieuwe opportuniteiten worden actief geprospecteerd door de directie, of dienen
zich aan via een netwerk van vastgoedmakelaars, landmeters en de stakeholders van de maatschappij.
Verder zoekt Ons Dak samen met de gemeentebesturen naar mogelijkheden om delen van de openbare
ruimte te optimaliseren en hierop een bijkomend aangepast woonaanbod voor ouderen te realiseren.


Eind 2017 beschikte Ons Dak over een beperkte grondreserve van 7,4 hectare en dat is minder dan
de mediaan in de sector. De beschikbare grondvoorraad volstaat in principe om de geplande projecten te realiseren.



Ongeveer de helft van de resterende grondvoorraad is gelegen in de projecten Hoefkamp (DilsenStokkem, 1,5 ha), Het Hamont (Maaseik, 2,3 ha) en ’t Kramelt (Maaseik, 1 ha). De overige reserves zijn
verspreid over de gemeenten Maaseik, Bree, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode. In Bree, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode zijn de reservegronden eerder beperkt.



Mits gunstig advies van de lokale besturen (lokaal woonoverleg en programmatie) zijn alle gronden
bebouwbaar. Er zijn geen andere omstandigheden waardoor gronden in eigendom niet bebouwbaar
zouden zijn, met uitzondering van een klein restperceel aan de rand van de woonwijk Hoefkamp in
Dilsen, waar een pekelleiding de bebouwing belet. Dit perceel is een bebost restperceel dat samen
met de volledige wijk (meer dan 350 woningen) gekocht werd. De huidige grondvoorraden van Ons
Dak bevinden zich aan de rand van deze kernen maar zijn nog steeds gunstig gelegen op vlak van
voorzieningen en openbaar vervoer.



Via de aankoop ‘goede woningen’ kon de maatschappij in 2016 42 sociale huurwoningen overnemen
van het OCMW van Bree en kocht ze 1 woning aan in Maaseik. De maatschappij voerde in 2018
onderhandelingen met het oog op de verwerving van 36 Domus Flandria woningen in Maaseik (aankoopakte gepland voor juni 2019). Deze woningen zijn wel al sinds mei 2014 in beheer bij Ons Dak,
maar de aankoop kan slechts gebeuren na het verstrijken van de verbintenissentermijn van de Domus Flandria financiering.
De aangeboden voorkooprechten worden door Ons Dak steeds grondig onderzocht: ze maakt een
gedegen evaluatie van de ligging en schat de bouwmogelijkheden in. Om economische redenen
streeft de SHM een minimale schaal van +/- 6 woningen per project na. Alle aangeboden rechten van
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voorkoop worden per kwartaal aan de raad van bestuur gerapporteerd in de kwartaalverslagen. De
laatste 5 jaar heeft Ons Dak evenwel geen voorkooprechten uitgeoefend.


Ons Dak slaagt er in om haar grondvoorraad op hetzelfde peil te houden. In 2017 werd 0,5 ha grond
verworven in Maaseik, en in 2018/2019 staan verschillende grondaankopen gepland, samen goed voor
ca. 75 a en een 50-tal woningen.



De directie gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten om bijkomend sociaal aanbod te realiseren of strategische gronden te verwerven. Dit doet ze door zelf actief te zoeken naar bouwmogelijkheden en goede contacten met vastgoedmakelaars. De goede contacten met de lokale besturen
zorgen ervoor dat Ons Dak betrokken is bij het gemeentelijk woonbeleid van de gemeenten in haar
actieterrein en de maatschappij overlegt regelmatig over mogelijke nieuwe projectsites. Zo vond net
voor het zomerverlof overleg plaats met de stedenbouwkundige ambtenaar van de stad Bree waarna
initiatieven werden opgestart om te onderhandelen met grondeigenaren.



Periodiek overlegt Ons Dak ook met andere stakeholders (MPI Ter Engelen, De Meander, OCMW's,
gemeenten, vzw Jeugdzorgcentrum, ...) over wederzijdse behoeften en noden. Daaruit zijn verschillende projecten (gerealiseerd of in ontwerp) ontstaan voor bijzondere doelgroepen (zie verder onder
1.5. De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende doelgroepen).



Voor onderzoek naar aankoopmogelijkheden (gesprekken en onderhandelingen) worden verder ook
nog expert-landmeters ingeschakeld. Zo bood er zich een opportuniteit aan voor de realisatie van
een ruimer project te Bree, Gerdingen, waar de onderhandelingen evenwel niet tot een aankoop
leidden.



Ons Dak zoekt samen met gemeentebesturen ook naar optimalisatie van bestaande openbare ruimten. Wanneer het openbaar domein de mogelijkheid biedt langs bestaande infrastructuur extra woningen te creëren dan probeert de maatschappij hier een bijkomend aangepast woonaanbod voor
ouderen te creëren. In de bestaande woonwijken in Elen, Kessenich en Hoefkamp werd zo openbaar
domein ingeruild voor inbreidingsgerichte projecten voor de doelgroep 65+ en rolstoelgebruikers in
de woonwijk. In Molenbeersel en Kinrooi gebeurt dat op restpercelen van Ons Dak. Een belangrijk
element in deze realisaties is de beperkte investering in de gronden. Vaak kan Ons Dak de restgronden goedkoop verwerven of het openbaar domein van de stad/gemeente gratis weer inlijven.

OD 1.5: De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen
Beoordeling: zeer goed
De visitatiecommissie vindt dat Ons Dak een zeer goede prestatie levert voor wat betreft het afstemmen
van haar aanbod op de noden van verschillende groepen. De maatschappij heeft een mooie traditie in
het opzetten van diverse projecten voor uiteenlopende doelgroepen binnen en buiten het sociaal huurstelsel. Binnen het sociaal huurstelsel zet Ons Dak vooral in op de bouw van kleinere woningen en appartementen om een antwoord te kunnen bieden op de snel groeiende groep aan alleenstaanden en
koppels zonder kinderen. Daarnaast legt ze de focus ook op het realiseren van levenslang wonen voor
ouderen, via de bouw van rolstoeltoegankelijke woningen en assistentiewoningen en via de realisatie
van inbreidingsgerichte projecten in bestaande wijken. Met deze bijkomende capaciteit in de wijk probeert de maatschappij haar oudere huurders aan te zetten om hun onderbezette woning in te ruilen
tegen een kleiner aangepast appartement, voorlopig evenwel met een zeer beperkt resultaat. Ons Dak
kampt ook met overbezette woningen en volgt deze problematiek van nabij op door huisbezoeken en
het verstrekken van informatie.


Met het oog op het ontwikkelen van haar nieuwbouwstrategie analyseert Ons Dak de kandidaathuurderslijsten en volgt ze demografische evoluties op. Ons Dak houdt daarbij rekening met het
reeds beschikbare aanbod. Zij gaat over die bouwstrategie in overleg met de gemeente en zoekt
naar eventuele partners woon/zorg, wonen/handel en andere.
Samen met diverse en wisselende partners zorgt Ons Dak voor (eventueel aangepaste) huisvesting
onder verschillende woonvormen zonder de grootste doelgroep, de gewone kandidaat-huurder, uit
het oog te verliezen. Indien nodig gaat Ons Dak na realisatie of inhuurneming begeleidingsovereenkomsten of zorgovereenkomsten met hen aan.
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Ons Dak heeft een analyse gemaakt van haar huurderspopulatie ten aanzien van haar beschikbare
patrimonium: 52,5% alleenstaande huurders en 15,5% koppels zonder kinderen. Het aandeel éénpersoonsgezinnen steeg op vijf jaar van 47% naar 52,5%. Daartegenover staan slechts 21% éénslaapkamerwoningen en 36% tweeslaapkamerwoningen. Ons Dak heeft in verhouding veel grote woningen
en zet daarom reeds van midden jaren negentig vooral in op de realisatie van kleine woningen en
op appartementen. In het project Zielderveld (Kinrooi) realiseert ze 18 rolstoelaangepaste appartementen met 1 slaapkamer en 7 woningen met 2 slaapkamers. In de Merrenhofstraat te Ophoven
(Kinrooi) bouwt ze 5 appartementen met 1 slaapkamer, 16 appartementen met 2 slaapkamers en 3
appartementen met 3 slaapkamers. Bij de 1- en 2-slaapkamerappartementen is er daarvan telkens 1
aangepast voor rolstoelgebruikers. In het project Grauwe Torenwal te Bree zijn er 8 (rolstoel)aangepaste appartementen met 1 slaapkamer, 1 (rolstoel)aangepast appartement met 2 slaapkamers en 3
gewone appartementen met 2 slaapkamers voorzien.



Ons Dak slaagt erin om binnen een redelijke termijn een gepaste woonoplossing te bieden voor
alleenstaanden: de gemiddelde wachtduur bedraagt hier 840 dagen (dat is lager dan drie vierden
van de SHM’s), terwijl de alleenstaanden eind 2017 reeds meer dan de helft van de huurders van de
maatschappij uitmaakten. Ook voor de koppels zonder kinderen is de wachttijd (719 dagen) korter
dan vier vijfde van de SHM’s in Vlaanderen. De kortere wachttijden voor deze twee doelgroepen zijn
het resultaat van de uitwerking van de lokale toewijzingsreglementen die van toepassing zijn in de
verschillende gemeenten uit het actieterrein. De hierbij aansluitende woningtypologie en de focus
op deze doelgroep is te verklaren door enerzijds een beperkter bestaand aanbod voor deze doelgroep
en anderzijds de sterkere stijging van deze types huishoudens in het actieterrein van de SHM (t.a.v.
het gemiddelde in Limburg in de periode 2000-2030).1
Voor de éénoudergezinnen en de koppels met kinderen zijn de wachttijden beduidend langer: respectievelijk 1.149 dagen en 1.126 dagen en dat is langer dan ca. 70% van de maatschappijen.



Ons Dak geeft aan dat ze focust op het realiseren van een aanbod voor kandidaat-huurders die in
het actieterrein wonen en dat blijkt ook uit de rapportage in het Jaarverslag 2017. Hierin geeft Ons
Dak informatie over de lengte van de wachttijden voor personen die de laatste 6 jaar minstens 3
jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben. Daaruit blijkt dat de wachttijden voor een woning
voor dit deel van de huurders schommelt tussen 1,4 jaar in Tongerlo en 4 jaar in Ophoven. Voor een
appartement varieert de wachttijd voor deze kandidaat-huurders tussen 1,5 jaar voor een appartement in Maaseik of Tongerlo tot 3,4 jaar in Molenbeersel. De visitatiecommissie vindt de langere
wachttijden voor huurders die de laatste 6 jaar geen 3 jaar in de gemeente woonden wel een aandachtspunt en raadt de maatschappij aan om na te gaan of er ook voor deze doelgroep een aanbod
voorzien kan worden.



Ons Dak heeft een goed zicht op het aantal versnelde toewijzingen: in 2016 werden 6 aanvragen
voorgelegd aan de raad van bestuur, in 2017 was dat één aanvraag (zie OD 4.1).



De SHM heeft een bijzondere aandacht voor senioren. In totaal beschikt de maatschappij over 326
woningen die ze voor deze doelgroep voorbehoudt. Het zijn grotendeels gelijkvloerse woningen of
appartementen met een lift. Het patrimonium van Ons Dak omvat verder nog 38 rolstoeltoegankelijke woningen en 31 sociale assistentiewoningen in Dilsen-Stokkem (Stockheim), maar de maatschappij heeft geen zicht op de werkelijke behoefte aan assistentiewoningen of rolstoeltoegankelijke woningen. Een project van 3 woningen voor rolstoelgebruikers in buitengebied (Tongerlo) kampte met
een gebrek aan vraag. In Bree-centrum wordt momenteel een project afgewerkt voor een tiental
woningen voor rolstoelgebruikers.



Wanneer een huurder om redenen van fysieke beperking of verminderde zelfredzaamheid woningaanpassingen wenst, zoekt Ons Dak mee naar oplossingen binnen het persoonlijke assistentiebudget
VAPH. Kleine aanpassingen voert Ons Dak uit zonder financiële tussenkomst van de huurder. In totaal
werden zo 4 woningen aangepast. De huurder komt versneld in aanmerking voor een aangepaste
woning indien een medewerker van de maatschappij ter plaatste vaststelt dat de huidige huurwoning niet aangepast is aan de fysieke beperking van de huurder.



Alle nieuwe woningen worden indien mogelijk drempelloos ontworpen en er wordt systematisch
een douche in plaats van een bad voorzien. Woningen die bestemd worden voor de leeftijdscategorie

1

"Wonen in nesten, uitdagingen voor betaalbaar, kwalitatief en klein(schalig) wonen", Limburgs steunpunt OCMW’s
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65+ worden verder minstens voorzien van bredere deuren, handgrepen en inloopdouches, laadpunten voor scooters en elektrische fietsen. In 2018 startte Ons Dak de renovatie van 197 badkamers en
in 2019 volgen nog eens 104 badkamers. Bij deze renovaties worden baden systematisch vervangen
door douches met lage opstap om de woning levensloopbestendiger te maken.


Ons Dak zoekt naar oplossingen voor de uitdaging van de vergrijzing van haar doelpubliek (een
sterke toename in de categorie huurders tussen 51 en 60 jaar) en de wens om langer zelfstandig te
blijven wonen. De maatschappij slaagt er ook in om haar aanbod hierop af te stemmen. In het kader
van het project ‘levenslang wonen in eigen buurt’, wil de maatschappij een bijkomend aanbod aan
rolstoelaangepaste woningen en levensloopbestendige appartementen realiseren in buurten waar er
behoefte aan is. Zo werden reeds 11 appartementen gerealiseerd in het project Jan Geerkensstraat
(Kinrooi) en 18 appartementen in het project Zielderfeld (Kinrooi). Dit type woningen en appartementen zal onder meer ook in de volgende projecten gerealiseerd worden:
o 18 appartementen Gruitrode, Het Dorp
o 2 woningen Elen, Kapelhof
o 15 appartementen Kessenich, Sweversveld
o 12 appartementen Dilsen, Hoefkamp
o 4 appartementen Molenbeersel, Centrum



Ons Dak beschikt over een inventaris van onder- en overbezette woningen en heeft hierop een
gedetailleerde analyse uitgevoerd. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met
o de typologie van het patrimonium en de onderbezettingsgraad ervan,
o de impact van een gewijzigd toewijzingsbeleid op de wachttijd van grotere gezinnen en alleenstaanden/kleinere gezinnen,
o de impact van te nemen maatregelen op de huurders die onderbezet wonen,
o de beschikbaarheid van aan de gezinsgrootte aangepaste vrijkomende woningen binnen een
straal van vijf kilometer van de onderbezette woning en waarvan de huur niet hoger is,
o en de geplande nieuwbouwprojecten.
Uit de analyse blijkt dat er eind 2017 in totaal 228 woningen onderbezet zijn; dat is iets meer dan
11% van het patrimonium. Daarvan zijn er 162 woningen met 3 en 58 woningen met 4 slaapkamers.



Voor 48 huurders van een onderbezette woning in de deelgemeente Maaseik waarvoor een beperkt
valabel aanbod bestaat (projecten Steenhoven en 't Kramelt) wil Ons Dak overgaan tot een motiverende actie. In de andere gevallen komt de maatschappij tot de conclusie dat enkel informerende
acties aangewezen zijn, bij gebrek aan een valabel aanbod binnen de 5 km en tegen dezelfde huurprijs. Ons Dak verwacht dat de huurders hier niet vrijwillig zullen op ingaan en heeft zich ook voorgenomen om de huurprijs te verhogen met 30 euro per overtollige slaapkamer indien de huurder
een kleinere woning voor de tweede keer weigert. Voor elk van de deelgemeenten geeft de maatschappij wel een concrete timing op voor het overtuigen van de huurders. Uit een evaluatie van het
gevoerde beleid in juni 2018 blijkt dat het aantal inschrijvingen van huurders die een kleinere woning
vragen gestegen is van 6 naar 22 en dat het aantal onderbezette woningen gedaald is naar 223. In
het kader van de realisatie van het project "Levensbestendig Wonen in Zielderveld" te Kinrooi, dat
eind 2018 opgeleverd wordt, benadert Ons Dak de oudere huurders in de wijk persoonlijk en aan
huis om hen te overtuigen om hun te grote of onaangepaste woning vrij te geven aan grotere
gezinnen of alleenstaanden, en te gaan wonen in een appartement binnen hun eigen woonwijk. Die
aanpak lijkt succes te hebben: 12 van de 18 woningen zullen worden verhuurd aan huurders uit de
buurt. Er lopen gesprekken met Familiehulp en Z-plus om de toekomstige huurders te ontzorgen.
De visitatiecommissie vindt dat de maatschappij een weloverwogen aanpak heeft om de onderbezetting tegen te gaan.



Ons Dak kampt ook met overbezetting van haar woningen. In juli 2018 waren er 48 woningen met
een overbezetting van 1 persoon en 10 woningen met een overbezetting van 2 personen. Van de 58
overbezette woningen zijn er in totaal 20 huurders ingeschreven als kandidaat om een andere woning te betrekken. De maatschappij informeert de huurders tijdens een huisbezoek over de mogelijkheid om te muteren naar een andere woning, maar dit heeft weinig effect. Vaak gaat het om
woningen met een lagere feitelijke bezetting (bv. door studerende kinderen) of wil de huurder niet
verhuizen uit de buurt.



Verhuren buiten sociaal huurstelsel blijft voor Ons Dak een belangrijk element ter bevordering van
de leefbaarheid in woonwijken én om een echt integraal doelgroepenbeleid te realiseren. Zo verhuurt
de SHM aan Dagcentrum het Veer in Maaseik (kinderopvang) en aan MPI Ter Engelen in Maaseik (voor
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de huisvesting van personen met een mentale beperking). Aan het OCMW van Maaseik stelt Ons Dak
een aantal woningen ter beschikking als crisisopvang en aan het OCMW van Kinrooi verhuurt ze een
tweetal woningen ter ondersteuning van het lokaal opvanginitiatief. De overige verhuringen buiten
sociaal huurstelsel omvatten handels- en kantoorruimtes in Maaseik, het Huis van het Kind in Bree
(De Houborn) en een polyvalente ruimte in Dilsen-Stokkem (“de Licht”). In Kinrooi (“Slichtehof”) verhuurt ze een hoeve met polyvalente ruimte aan de heemkundige kring. In de tuin van de hoeve, die
ook een bakoven bevat, zijn volkstuintjes aangelegd die de sociale huurders kunnen gebruiken.


Ons Dak staat gekend als een professionele bouwpartner en wordt in die hoedanigheid ook gecontacteerd om nieuwe woonprojecten te ontwikkelen.
o In 2013-2014 bouwde Ons Dak in samenwerking met De Meander in Dilsen-Stokkem "De Stadstoren", een bezigheidscentrum met vijf aangepaste studio's voor bewoners met een mentale beperking, aangevuld met enkele sociale huurwoningen. Ons Dak was bouwheer voor het geheel.
Na realisatie werd De Meander eigenaar van haar deel. Ons Dak draagt met dit initiatief bij aan
de sociale integratie van personen met een mentale beperking.
o Voor de vzw Jeugdzorgcentrum, een instelling die instaat voor de huisvesting van jongeren met
een problematische thuissituatie, bouwt Ons Dak nieuwe huisvesting (oplevering eind 2018),
gecombineerd met sociale huisvesting (18 woningen). De maatschappij stelt hier vooral haar
expertise als bouwheer ter beschikking, maar zorgde er ook voor dat het project, dat zich situeert in een residentiële wijk, in overleg met de buurt en de stad Bree gerealiseerd kon worden.
Voor diezelfde organisatie zal Ons Dak binnen het project "Steenhoven" te Maaseik vervangende
huisvesting voorzien.
o Van de orde van de Kruisheren kwam de vraag naar een geïntegreerd project voor de huisvesting
van een beperkt aantal paters en verschillende sociale appartementen waarbij de mogelijkheid
onderzocht wordt om bij overaanbod aan 'kloosterflats' deze systematisch over te dragen naar
'sociale flats'. Deze optie wordt momenteel verder bestudeerd.

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: zeer goed
Ons Dak levert een zeer goede prestatie wat betreft de kwaliteit van haar woningpatrimonium. Door
een gedetailleerde en goede renovatieplanning is zij er in het verleden steeds in geslaagd om op een
continue manier renovaties uit te voeren, waardoor haar patrimonium – op 12 woningen na, die afgebroken en vervangen zullen worden – voldoet aan de ERP 2020 eisen. Haar woningen halen ook een
betere EPC-score dan de gemiddelde woningvoorraad in haar actieterrein. Gezien het patrimonium quasi
volledig voldoet aan de ERP 2020 norm, focust Ons Dak op energetische verbeteringen op vlak van
woningisolatie en op gespreide comfortrenovaties van keukens en badkamers. Verder zet de maatschappij ook in op de sensibilisering van haar huurders en op een professionele aanpak van woningonderhoud
om haar patrimonium in goede kwaliteit te houden. Om nog een beter zicht te krijgen op haar patrimonium investeert de maatschappij ook in de conditiemeting van haar woningen. De huurders kunnen de
geplande renovatiewerken volgen via de website, maar deze applicatie lijkt nog weinig gekend te zijn en
de planning van de renovatiewerken loopt uit. De visitatiecommissie raadt de maatschappij dan ook aan
om beter en proactiever te communiceren wanneer de uitvoeringsplanning aangepast wordt, de timing
strikter op te volgen en per werf een unieke contactpersoon aan te duiden waarbij de huurders terecht
kunnen met hun vragen.


Ons Dak zal de ERP 2020 doelstellingen zeker behalen in 2020. Eind 2017 voldoet 99% van de sociale
huurwoningenwoningen in haar patrimonium aan alle drie de normen van de ERP 2020 doelstellingen (dubbele beglazing, dakisolatie en energiezuinige verwarmingsinstallatie). Daarmee behoort de
maatschappij tot de top 5 van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen. Bij de woningen zijn
er nog 12 woningen (Dilsen Hoefkamp) die gedeeltelijk over enkele beglazing beschikken (de woonkamer en leefruimte hebben dubbele beglazing) en verder waren er eind 2017 nog 8 appartementen
(Maaseik, Sionstraat) die niet beschikten over een energiezuinige verwarming. De 12 woningen in
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Dilsen met gedeeltelijk enkele beglazing zullen op korte termijn vervangen worden. De 8 appartementen in Maaseik met elektrische verwarming zijn in de loop van 2018 gerenoveerd en uitgerust
met een collectieve verwarmingsinstallatie.


Ons Dak heeft een gedetailleerde onderhouds- en renovatieplanning (sedert 2012 gebeurt dit in de
informaticatoepassing PLANON) en volgt deze professioneel en accuraat op. Daarnaast houdt de
maatschappij ook gedetailleerde informatie bij over de staat van haar patrimonium en probeert ze
de gegevens hierover te verbeteren door het opmaken van bijkomende inventarissen. Omdat de
meer recente projecten diverser en kleiner in omvang zijn (vaak inbreidingsgericht) is Ons Dak gestart met een project om de conditie van haar patrimonium in kaart te brengen. De benodigde
software werd reeds geïnstalleerd en in eerste instantie werden de nodige gegevens verzameld voor
de conditiemeting op vraag van de VMSW. De maatschappij wil haar conditiemeting echter grondiger
aanpakken en meten volgens de Nederlandse norm NEN 2767 ‘Conditiemetingen’. Deze meting moet
toelaten om toekomstige onderhouds- en renovatiewerken op nauwkeurige (gemeten) en geïnformatiseerde wijze te plannen en de kennis over de woningen en de kwaliteit ervan digitaal op te
slaan in een informaticatoepassing die voor alle niveaus (beleid, uitvoering, budgettering) binnen de
organisatie beschikbaar is. De visitatiecommissie vindt deze professionele aanpak uiteraard een
goede zaak, maar lovenswaardig is ook de geplande gegevensuitwisseling met Woonhaven en WoninGent, die met soortgelijke initiatieven bezig zijn.



Sinds 2015 beschikt Ons Dak over een EPC-attest voor elke woning in haar patrimonium. De EPCwaarden van het patrimonium van Ons Dak worden vergeleken met data van het VEA (Vlaams Energie Agentschap) waarbij het de visitatiecommissie opvalt dat de sociale woningen/appartementen
van de maatschappij merkelijk beter scoren dan de gemiddelden per gemeente (zie onderstaande
tabel).
Tabel: vergelijking gemiddelde EPC-waarden Ons Dak t.a.v. gemeentelijk gemiddelde



Gezien het patrimonium quasi volledig voldoet aan de ERP 2020 norm, focust Ons Dak op energetische verbeteringen (beter dan de ERP-doelstellingen) op vlak van woningisolatie (extra dakisolatie,
spouwmuurisolatie) en op gespreide comfortrenovaties (keukens en badkamers) in het bestaande
patrimonium.



Ons Dak tracht totaalrenovatie te vermijden en renoveert zoveel mogelijk gefaseerd. Periodiek wordt
in een groot aantal woningen eenzelfde werk uitgevoerd (horizontale renovatie), in plaats van te
wachten op een grondige renovatie in een eerder beperkt aantal woningen (verticale renovatie).
Voor de SHM biedt deze ‘horizontale renovatie’ een aantal voordelen. Zo blijft de leegstand laag,
waardoor het derven van huurontvangsten wegvalt. De maatschappij krijgt ook meer gunstige prijzen, door de standaardisatie van de uit te voeren handelingen en het uitvlakken van aannemingsrisico’s over grotere heterogene pakketten renovaties. Voor de huurder heeft deze ‘horizontale aanpak’
het voordeel dat de woning regelmatig wordt aangepast aan de nieuwe normen. Bovendien hoeft
de huurder niet te verhuizen. Nadeel is dat regelmatig min of meer grote werken worden uitgevoerd
en dat de doorlooptijd vaak iets langer is, wat voor de bewoner het nodige ongemak met zich mee
brengt.



De maatschappij is een project gestart om met subsidies, die 87% van de kostprijs dekken, in 428
woningen spouwmuurisolatie aan te brengen (oplevering 2019). Door dit project zullen de EPC-waarden gunstig beïnvloed worden en zal de energiekost voor deze huurders verder dalen. Verder is de
keukenrenovatie van 276 woningen in uitvoering en werd voor nog eens 338 woningen alvast een
ontwerp opgemaakt van de keukenrenovatie. Wat de badkamerrenovatie betreft, zullen 104 woningen aangepakt worden in de periode 2019-2020 en wil de maatschappij in nog eens 642 woningen
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badkamerrenovatie uitvoeren in de periode 2020-2023. Het gefaseerd uitvoeren van de comfortrenovatie laat enerzijds toe om de kosten te spreiden en de renovatiewerken per schijf beheersbaar te
houden, maar anderzijds biedt deze aanpak ook de mogelijkheid om de verworven kennis te integreren in de volgende aanbesteding. Zo zullen de ontwerpen van de keukens eerst besproken worden
met de huurders, om hen de kans te geven het ontwerp bij te sturen in functie van het gebruiksgemak.


Ons Dak toetst haar renovatiebeleid aan de financiële haalbaarheid en plant renovatie- en onderhoudswerken per gebouwonderdelen in grote aantallen over woonwijken heen (horizontale renovaties) om de kosten drastisch te reduceren. Alle geplande onderhoudswerken zijn opgenomen in de
financiële meerjarenplanning. Voor renovatiewerken maakt ze bovendien maximaal gebruik van subsidiëring via de Vlaamse overheid, de VMSW, de provincie Limburg, de intercommunales en de betrokken steden en gemeenten.



Geplande renovatiewerken aan de woningen kan de huurder heel eenvoudig via de online tool raadplegen. Op basis van het adres van de woning krijgt de huurder alle details over geplande renovatiewerken in de woning. Uit het gesprek met de huurders bleek echter dat zij vaak niet op de hoogte
zijn van deze mogelijkheid en evenmin van de timing van de uit te voeren werken omdat de planning
uitloopt en de duurtijd van de werken zelf soms lang uitvalt. De visitatiecommissie raadt aan beter
en proactiever te communiceren wanneer de uitvoeringsplanning wordt aangepast, de timing strikter op te volgen en per werf een unieke contactpersoon aan te duiden waarbij de huurders terecht
kunnen met hun vragen.



Woninggroepen waarvan de woonkwaliteit niet of onvoldoende scoort, worden opgenomen in projecten voor vervangingsbouw. In de projectplanning van Ons Dak zijn verschillende vervangingsbouwprojecten opgenomen, waarvan 30 woningen op korte en middellange termijn en 138 op lange
termijn.



Ons Dak investeert permanent in energieverbetering van het patrimonium. Jaarlijks worden er via
het onderhoudscontract centrale verwarming (uitbesteed aan Cofely Services, onderdeel van Engie)
+/- 50 gaswandketels preventief vervangen. De vervanging is voorzien binnen het onderhoudscontract maar wordt afzonderlijk gefactureerd aan Ons Dak. Hierdoor wordt enerzijds de kostprijs in
het onderhoud Cv beperkt (het risico van vervanging is niet meer inbegrepen in de onderhoudskost);
anderzijds maakt Ons Dak gebruik van maximale subsidiëring van de investeringskost door FS3leningen en heeft zij het aantal preventieve vervangingen beter onder controle.



Het nieuwe kantoor van Ons Dak is een voorbeeld voor hedendaagse, maar betaalbare, energetische
toepassingen. Het gebouw heeft een energiepeil van E45 en integreert technieken als betonkernactivering, een warmtepomp op geothermie, fotovoltaïsche panelen, daglicht gestuurde verlichting en
een ventilatiesysteem. De totale investering bedroeg 2,5 miljoen euro voor 1.250 m² kantoorruimte
of ca. 2.000 euro/m², exclusief BTW.



In voorbereiding van de nieuwe wetgeving, heeft Ons Dak voor haar volledige patrimonium de aanwezigheid van asbest geïnventariseerd (tot de datum waarop het gebruik van asbest verboden
werd). Bij renovatiewerken of herstellingen aan de woningen verwijdert ze – in voorkomend geval dit asbest of gaat ze er op gepaste manier mee om bij uitvoering van werken aan de woningen. Ons
Dak vindt de veiligheid van haar huurders elementair en prioritair. Daarom plaatste de maatschappij
al in 2015 in alle woningen brandmelders en werden alle elektrische installaties ouder dan 25 jaar
opnieuw gekeurd.



Naast het uitvoeren van renovatiewerken, steekt Ons Dak ook veel energie in het sensibiliseren van
huurders om hun woningen goed te onderhouden, energie te besparen (energiescans door STEBO
en een Dag van de huurder met als thema ‘energie’) en mee te participeren in een aangename woonbuurt (buurtoverleg en activiteiten). Uit deze sensibilisatiecampagnes blijkt o.a. dat oudere huishoudapparaten vaak de oorzaak zijn van een belangrijk deel van de energiekost van huurders.



De onderhouds- en renovatieplanning wordt regelmatig geactualiseerd en bijgestuurd waar nodig.
Via diverse interne overlegmomenten (SDO – structureel dienstoverleg) volgt Ons Dak de vooruitgang in geplande projecten op. Zo is er regelmatig overleg met de betrokken medewerkers (patrimoniumbeheerder, projectleider, administratieve medewerker en directie) over de evolutie in de bouwen renovatiedossiers.
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Op de nood aan kleine, dringende herstellingen reageert Ons Dak accuraat door één van de drie
eigen polyvalente techniekers snel ter plaatse te sturen. Ook de huurders waarmee de visitatiecommissie sprak, bevestigden dat de dringende herstellingen goed opgevolgd worden. Veelal gaat het
over kleine sanitaire, elektrische of schrijnwerkerijherstellingen. Voor de grotere of meer technische
herstelwerken (vb. huurschade, dakwerken, vloer- en tegelwerken, omvangrijke sanitaire of elektrische herstellingen en ruimings- en ontstoppingswerken) doet zij beroep op gespecialiseerde externe
firma's. Door uitbesteding van bepaalde diensten of werken (bv. onderhoud verwarming, herkeuringen technische installaties) koopt Ons Dak externe expertise en kwaliteit in en kan ze rekenen op
de kostenefficiëntie, ervaring en service van een vakbekwame partner. De risico’s verbonden aan
deze diensten of werken (personeelsbezetting, opleiding, aansprakelijkheden, stockbeheersing, interventietijden, wettelijke verplichtingen) draagt ze samen met deze diensten of werken over op de
externe firma. In totaal werden er door Ons Dak in 2017 1.527 interventies uitgevoerd en door externen 1.205.



Volgende periodieke onderhoudswerken zijn eveneens volledig uitbesteed:
o onderhoud en herstellingen aan de centrale verwarming (inclusief weekenddienst en dispatching) en ventilatiesystemen. Aan dit contract is ook de preventieve ketelvervanging gekoppeld;
o groenonderhoud van gemene delen, kantoorgebouw en braakliggende bouwpercelen;
o poetsen van gemene delen en kantoorgebouw;
o onderhoud en keuring van liften;
o onderhoud van brandbestrijdingsinstallaties, poederblussers, brandmelders, …



Om in de toekomst huurders nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden op vlak van herstellings- en onderhoudswerken aan woningen zijn nieuwe softwareontwikkelingen opgestart:
o een tool meldingen waar huurders herstellingsaanvragen digitaal kunnen opvolgen van melding
tot oplevering, inclusief de nazorg (facturatie en klanttevredenheidsmeting);
o een pakket dat de werkbonnen voor arbeiders digitaal ondersteunt (via tablet);
o digitale plaatsbeschrijvingen.

OD 2.2: De SHM realiseert kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving
De kwaliteit van nieuwbouwwoningen en woonomgeving zijn onderworpen aan de bepalingen in de
Vlaamse Wooncode en eventuele aanvullende kwaliteitsrichtlijnen door de minister opgelegd. Omdat in
het procedurebesluit de kwaliteit conform de wettelijke vereisten is gewaarborgd, 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.

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

De SHM bouwt prijsbewust

Beoordeling: goed
Ons Dak heeft de kosten van nieuwbouwprojecten goed onder controle: nagenoeg alle onderzochte
projecten werden binnen de maximale kostprijsnorm gerealiseerd. De nauwgezette controles die de SHM
doet in de ontwerpfase en bij de opvolging van de werven vormen een belangrijke verklaring hiervoor.
Bij renovaties waren de contractwijzigingen altijd laag, behalve in 2017. Ons Dak levert een grote inspanning om prijsbewust te bouwen; innovaties zoals ‘Design and Build’ dragen daartoe bij. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Ons Dak op deze doelstelling als goed.


Prijsbewust bouwen wordt o.a. gemeten op basis van de vergelijking met de maximale kostprijsnorm
zoals die door de minister is bepaald en als referentiepunt wordt gebruikt bij het verstrekken van
de gesubsidieerde financiering voor de nieuwbouw en renovatieprojecten. De daadwerkelijke realisatie (inclusief contractwijzigingen) bepaalt in welke mate de SHM prijsbewust bouwt.
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Ons Dak streeft naar kwaliteitsvolle, duurzame, onderhoudsarme projecten binnen de maximale
kostprijsnorm. De SHM vraagt van ontwerpers om binnen 98% van de maximale kostprijsnorm te
blijven. Het concept, de inplanting en oriëntatie op percelen, de technieken en het gebruik van duurzame materialen zijn daarbij van belang. De expertise en ervaringen van medewerkers, zowel bedienden als arbeiders, worden gebruikt bij het verbeteren van ontwerpen. Nauwlettend worden het
ontwerp en de realisatie van projecten opgevolgd, bijvoorbeeld door de volledige lastenboeken en
meetstaten na te kijken. Door goede opvolging van ontwerpen en nazicht van bestekken vermijdt
Ons Dak zoveel mogelijk contractwijzigingen. De medewerkers van de SHM volgen wekelijks actief
en nauwgezet de werfvergaderingen op en kunnen kort op de bal spelen bij aanpassingen. In de
kwartaalrapportages vindt de raad van bestuur gedetailleerde informatie over de fases, termijnen
en kosten van de projecten. Ons Dak maakt geen expliciete evaluaties van projecten naar bijvoorbeeld toegepaste materialen, maar trekt gedurende het project lering uit vastgestelde problemen.



De geschetste werkwijze heeft een duidelijk kostenbeheersend effect bij de nieuwbouwprojecten. De
visitatiecommissie onderzocht de zes meest recente nieuwbouwprojecten: drie in opbouw en drie
opgeleverd in 2015 en 2016. De drie opgeleverde projecten betreffen de nieuwbouw van 31 assistentiewoningen en een dienstencentrum in Dilsen-Stokkem, 3 appartementen en een winkel in Maaseik
en 19 woningen en een winkel in Kinrooi.
o De 31 assistentiewoningen werden aanbesteed tegen 102% van de maximale kostprijsnorm, dat
is 5% lager dan de raming bij het ontwerp. Hier plukt Ons Dak de vruchten van haar goede
naam als opdrachtgever, de bouwconjunctuur in Limburg en haar strategie om projecten in een
klasse aan te besteden met meer aannemers en daardoor met meer concurrentie. Tijdens de
uitvoering werden 3% meerwerken toegestaan. Het betrof aanpassingen voor de specifieke vereisten die aan een assistentiewoning worden gesteld, zoals zonwering, extra leuningen en alarmsystemen. Door wijzigingen in de wetgeving waren niet al deze aanpassingen voorzien in het
bestek. De provincie Limburg keerde hiervoor extra subsidie uit. Hierdoor kon het project uiteindelijk gerealiseerd worden tegen 101% van de maximale kostprijsnorm.
o De 3 appartementen en een winkel in Maaseik werden geraamd op 105% van de maximale kostprijsnorm. De aanbesteding kwam uit op 107%, en dit nadat er een onderhandelingsprocedure
met een aannemer plaatsvond omdat geen aannemers zich hadden ingeschreven voor een eerste
aanbesteding. De opbouw van de 3 appartementen en de winkel werd met minwerken afgesloten; de renovatie van de kelder bleek niet noodzakelijk en er werden keramische in plaats van
natuursteenvloeren gelegd. Het gehele project werd gerealiseerd tegen 94% van de maximale
kostprijsnorm.
o
Voor de 19 woningen en een winkel bedroeg de raming 91% van de maximale kostprijsnorm bij
het ontwerp. Ook hier werd een aanbestedingsvoordeel gehaald: 87%. Er werden 2% meerwerken
toegestaan vooral voor een satellietaansluiting, schilderwerken en roosters voor de veiligheid in
de parkeergarage. Het project werd gerealiseerd tegen 89% van de maximale kostprijsnorm.
De visitatiecommissie stelt vast dat Ons Dak bij de eindafrekening in twee op de drie bestudeerde
nieuwbouwprojecten binnen de maximale kostprijsnorm is gebleven. In het project met de 31 assistentiewoningen werd uiteindelijk slechts een kleine overschrijding genoteerd.
Voor de projecten die nu in opbouw zijn bleef de SHM bij het ontwerp ook binnen de maximale
kostprijsnorm: gemiddeld is de raming 95% van die norm. Om dit te bereiken werd bijvoorbeeld
een project in Bree (Gerdingen) aangepast en een eerder project in Neeroeteren na een open aanbesteding niet gegund vanwege overschrijding van de maximale kostprijsnorm. Ons Dak bouwt,
alles in overweging genomen, prijsbewust.



Bij renovaties slaagt Ons Dak er minder goed in om de kosten onder controle te houden. Het totale
bedrag aan contractwijzigingen bedraagt in 2017 bijna 10%; Ons Dak positioneert zich hiermee bij
de SHM’s met het hoogste aandeel contractwijzigingen. De prestaties in de voorgaande jaren zijn
duidelijk beter: in 2014, 2015 en 2016 waren de contractwijzigingen relatief beperkt (maximaal 2%)
en in 2013 werden de renovaties met minwerken afgesloten. In het jaarverslag 2017 worden drie
renovatieprojecten gerapporteerd: vervanging van garagepoorten (7% meerwerken), realisatie van
stookruimte (9% minderwerken) en renovatie van verwarmingsinstallaties (10% meerwerken). De
contractwijzigingen in 2017 zijn vooral veroorzaakt door het aanpassen van gasleidingen en rookgasafvoeren als gevolg van het vervangen van de garagepoorten en door aanpassingen in de afwerking bij het vervangen van verwarmingsinstallaties. In een renovatieproject van 4 appartementen in
Bree (Dorpstraat, Tongerlo) in 2015 werden ongeveer 1% meerwerken toegestaan voor aanpassingen
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van elektro en schrijnwerk. Globaal stelt de visitatiecommissie vast dat Ons Dak weliswaar prijsbewust renoveert, maar de beheersing van de contractwijzigingen nog kan verbeteren bij renovaties.
Ze kan dit bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van de positieve ervaringen die andere SHM’s
opdeden met het bezoeken van alle te renoveren woningen en daar de bestekken op te baseren. De
conditiemetingen van Ons Dak kunnen hier in de toekomst mogelijk ook meer informatie bieden.


Ons Dak nam diverse maatregelen om prijsbewust te bouwen en te renoveren:
o Aandacht voor prijs, locatie, inplanting van de projecten, inclusief aandacht voor infrastructuur:
geïntegreerde aanpak. Er wordt doorgaans snel overeenstemming bereikt met de gemeenten
over de te realiseren dichtheden in functie van de betaalbaarheid van het project. Bovendien
werden een aantal gronden van gemeenten tegen gunstige condities verworven.
o Duurzaam, onderhoudsvrij en betaalbaar materiaalgebruik, uniforme materiaalkeuze en afwerking. Er zijn geen ontwerpinstructies die Ons Dak vooraf aan ontwerpers meegeeft. Volgens de
SHM zijn de te volgen richtlijnen van de VMSW voldoende uitgebreid. Wel brengt ze haar ruime
ervaring van zowel bedienden, arbeiders als huurders in in de commentaren op de ontwerpen.
o Aanstellen van ervaren ontwerpteams om een goede afstemming te verzorgen tussen diverse
partijen. Ook gebruikt Ons Dak ‘Design and Build’: ontwerp en realisatie van een project door
één partij. Momenteel is in Kinrooi een eerste project van 18 appartementen en 7 woningen in
uitvoering. De ervaringen met doorlooptijd en kosten zijn zeer positief.
o Kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure (bevorderen van concurrentie bij aannemers).



Ons Dak richt zich bij milieuvriendelijkheid vooral op het beperken van de energievraag. Ze doet dit
meer specifiek door vooral inbreidingsgerichte projecten te realiseren met extra aandacht voor oriëntatie, inplanting, compact en luchtdicht ontwerp, materiaalkeuze en doorgedreven isolatie. Ook
analyseerde Ons Dak, bij wijze van proef, de warmtevraag en oververhitting van de woningen in
Kinrooi (Ophoven, Jan Geerkensstraat). De plaats van de ramen is daarop aangepast. Ons Dak experimenteert niet met complexe technieken en bouwmethodes; zij stelt dat de financiële haalbaarheid
voor de SHM en kosten en gebruiksgemak voor de huurders ook belangrijk zijn. De SHM betrekt wel
de duurzame inrichting van de omgeving in haar visie op milieuvriendelijkheid. Het gaat dan om
openbaar groen en om het stimuleren van fiets- en voetgangersverkeer door vlotte verbindingen
met de centra. De SHM wijst in het bijzonder op:
o het project Steenhoven (Maaseik) waarbij een warmtenet wordt aangelegd waarop later ook
andere private en publieke projecten kunnen worden aangesloten. Ook wordt in dit project
maar zeer beperkte infrastructuur voor auto’s voorzien en juist veel nieuwe fiets- en wandelverbindingen om wandelen, fietsen en spelen te stimuleren;
o het project ’t Kramelt (Neeroeteren) wordt eveneens gerealiseerd zonder aanleg van infrastructuur voor voertuigen, maar met nadruk op fietsen en wandelen;
o het bij nieuwbouw en renovatie toepassen van onder andere duurzame, onderhoudsvrije en
recycleerbare materialen, waterdoorlaatbare verhardingen en wadi’s, waterbesparende kranen,
energiezuinige verlichting, mogelijkheden tot recuperatie van regenwater, straatmeubilair uit
gerecycleerd materiaal en waar mogelijk gebruik van lokale bouwstoffen (bakstenen bijvoorbeeld) om transport te verminderen;
o het sensibiliseren van huurders om energiebewust en gezond te leven, in samenwerking met
STEBO bijvoorbeeld rondom energiescans en vochtmeters (zie ook PV 4);
o het vergroten van het milieubewustzijn bij de medewerkers door bijvoorbeeld het nieuwe kantoor uit te rusten met een warmtepomp (aardwarmte), energiezuinige automatische verlichting,
groendak, luifels om oververhitting en koelvraag te beperken, fietsgebruik te stimuleren en papierverbruik te verminderen door meer digitaal te werken.

OD 3.2: De SHM verhuurt prijsbewust
Beoordeling: goed
Ons Dak heeft een kwalitatief goed en betrekkelijk jong patrimonium met relatief weinig en kleinschalige
appartementsbouw, voorzien van liften en ondergrondse parkings. Door de kleinschalige appartementencomplexen worden de huurlasten telkens over een relatief kleine groep huurders verdeeld. Dit alles
zorgt ervoor dat Ons Dak hogere huurlasten kent dan gemiddeld in de sector. Door wijzigingen in de
organisatie is de wijze van boeken van huurlasten de afgelopen jaren veranderd, wat grotendeels de
stijging tot 2016 en daling vanaf 2017 verklaart. Ons Dak heeft een visie, onderneemt acties om huurlasten
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te laten dalen en verkrijgt door analyses beter inzicht. De visitatiecommissie beoordeelt prijsbewust
verhuren als goed.
 Bij de beoordeling van prijsbewust verhuren is de context van deze prestaties belangrijk. Ten opzichte
van de vorige visitatie in 2012 liggen eind 2017 de huurprijzen van appartementen en duplexen 10%
hoger en bij woningen is dat zelfs 20% hoger. De bungalows stegen slechts met 2% in huurprijs. Bij
de appartementen heeft ongeveer de helft van de SHM’s hogere huurprijzen. Bij de eengezinswoningen is dat ongeveer 40% en bij duplexen en bungalows behoort Ons Dak tot de SHM’s met de hoogste
huurprijzen in de sector. Het kwalitatief goede en jonge patrimonium speelt hier een rol. De mediaan
maandhuur van de SHM bedraagt 236 euro voor een appartement en 312 euro voor een woning. Voor
een bungalow is de mediaan huurprijs 240 euro per maand en voor een duplex 245 euro. De huurprijzen worden in grote mate bepaald door het inkomen van de huurders, waarop de SHM geen
invloed heeft, en slechts in beperkte mate door de marktwaarde van de woningen. Het netto belastbaar inkomen van de huurders van Ons Dak lag in 2017 op 15.194 euro. Bij ongeveer twee derde van
de SHM’s ligt deze mediaan lager. Het gemiddelde verschil tussen de aangerekende sociale huur en de
marktwaarde van de verschillende woningtypes situeert zich tussen 304 euro per maand (voor een
bungalow) en 342 euro per maand (voor een duplex). De sociale huurders betalen gemiddeld gezien
een substantieel lagere huurprijs dan op de private markt.
 Tot de huurlasten bij Ons Dak behoren zogenaamde vaste huurlasten die per maand worden afgerekend (onderhoud van ventilatiesystemen, onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties,
brandverzekering met afstand van verhaal). Daarnaast zijn er huurlasten die jaarlijks worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten voor energie, onderhoud en herstellingen van gemeenschappelijke delen, liftonderhoud, groenonderhoud etc. De huurders worden gedetailleerd en duidelijk geïnformeerd over de huurlasten, zowel per brief als op de website van de SHM. Uit het gesprek met de
huurders bleek dat de huurlasten niet te hoog worden bevonden, een enkele opmerking wordt gemaakt over de kwaliteit van het groenonderhoud.
 Ons Dak kent in 2017 een gemiddelde huurlast van 227 euro per woning per jaar. Ongeveer 60% van
de SHM’s heeft lagere huurlasten. Het aandeel appartementen bepaalt in het algemeen sterk het gemiddelde bedrag aan huurlasten, want hier zijn de huurlasten doorgaans hoger (liftonderhoud,
schoonmaak gezamenlijke ruimten, etc.). Minder dan 30% van het patrimonium van Ons Dak is een
appartement, dus het aandeel appartementen kan hier geen verklaring vormen. Ongeveer driekwart
van de SHM’s heeft namelijk een hoger aandeel appartementen. De SHM wijt de hogere huurlasten
vooral aan de nieuwe projecten. Dat zijn vooral inbreidingsgerichte projecten met meerdere verdiepingen. Liften, parkeerkelders, brandcentrales, rookgasafvoer in de parkeergarages en automatische
poorten verhogen de huurlasten van deze appartementen ten opzichte van het oudere patrimonium.
Ons Dak heeft relatief weinig maar wel kleinschalige appartementsbouw, waardoor de kosten van de
lift over veel minder woningen (6-8) verdeeld moeten worden, met hogere huurlasten voor de individuele huurders als gevolg. Het is de visie van de SHM om dit type appartementsbouw zoveel als
mogelijk te voorkomen. Ze vermijdt ook complexe technieken met hoge onderhoudslasten als gevolg.
 In de visitatieperiode stegen de huurlasten van 214 euro in 2013 tot 245 euro in 2015. In deze periode
werden nieuwbouwcomplexen opgeleverd, met gemiddeld hogere huurlasten als gevolg. De meeste
verschillen zijn administratief van aard. Zo boekte Ons Dak tot en met 2016 een deel van de verbruikskosten voor energie in de gemeenschappelijke delen op een andere grootboekrekening waardoor
deze in de huurlasten terechtkwamen. De daling in 2017 tot 227 euro wordt grotendeels verklaard
door dit recht te zetten en door het anders aanrekenen van voorschotten. Het nieuwe boekhoudpakket (2017) maakt betere specificatie en analyse van de huurlasten mogelijk.
 Ons Dak ondernam de volgende acties om de huurlasten te laten dalen:
o periodieke prijsvragen, eventueel in samenwerking wat schaalvoordeel oplevert. Ze deed dit bijvoorbeeld voor groenonderhoud (2015, sociale tewerkstelling), liftonderhoud (2018, samen met
andere Limburgse SHM’s), poetsen van gemeenschappelijke delen (2017), verzekeringen (VVH) en
energie (Vlaams Energie Bedrijf);
o naar kleine aanpassingen zoeken die de onderhoudskost drukken. Zo werden aanpassingen in
de aanleg van groenstroken gedaan om het groenonderhoud meer machinaal en daardoor goedkoper te laten gebeuren;
o huurders sensibiliseren om zelf onderhoudswerken uit te voeren, zoals poetsen, lampen vervangen, afval opruimen. De ervaringen zijn wisselend: in een aantal complexen werkt dit goed;
o huurders sensibiliseren en informatie geven over besparing van energiekosten (zie ook OD 4.1);
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o
o

gemeenschappelijke delen uitrusten met energiezuinige verlichting en boilers met timers;
het onderhoudscontract voor verwarming (2015) aanpassen door ketelvervanging eruit te halen.

4.4 PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
OD 4.1: De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie vindt de prestaties van Ons Dak voor deze doelstelling goed. De SHM is er zich van
bewust dat een groeiende groep zwakke huurders bijzondere ondersteuning nodig heeft en dat het
voltallige team daarvan de zin moet inzien. Ons Dak voorziet in een aangepaste ondersteuning bij inhuurneming en tijdens de huurperiode voor zowel sociale als technische aspecten. Ze biedt ook de nodige
ondersteuning bij een interne verhuis of bij eventuele herhuisvesting (weinig voorkomend omdat Ons
Dak renovatie zo aanpakt dat verplichte verhuis nooit nodig is). Zo nodig verwijst Ons Dak haar huurders
door naar partners waarmee ze samenwerkt. De SHM ondersteunt haar huurders in het goed onderhouden van de woning door sensibiliserende artikels, snel optreden van de technische ploeg en een grote
aanspreekbaarheid door aanwezigheid in de wijken. Ons Dak sensibiliseert huurders op diverse manieren
tot een kosten- en milieubewust woongedrag.


In een nota voor de visitatiecommissie, waarin ze voor deze OD – zoals in andere nota’s trouwens
voor alle OD’s – haar visie en aanpak schetst, geeft Ons Dak aan dat de overgrote meerderheid van
de huurders en kandidaat-huurders de basisafspraken tussen huurder en verhuurder goed kent. Ze
benadrukt echter dat een groeiende groep (onder andere mensen met een verleden in de psychiatrische hulpverlening of in de gehandicaptensector en nieuwe huurders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen) de weg niet vindt en een persoonlijke benadering vereist. Belangrijk om vast te
stellen is dat de SHM zich ervan bewust is dat huisvestingsondersteuning enkel kan voldoen wanneer
het voltallige team (en niet alleen het sociale) in front- en backoffice overtuigd is van de zin ervan.
De drie diensten van de SHM geven dan ook een eigen, maar tegelijk complementaire, invulling aan
huisvestingsondersteuning en deze wordt geëvalueerd en op mekaar afgestemd tijdens structurele
interne overlegmomenten over de diensten heen. In dat verband zijn ook interne en externe vormings- en meeloopmomenten belangrijk. En omdat het risico bestaat dat niet elke problematische
situatie wordt gedetecteerd door de medewerkers van de SHM, vindt Ons Dak samenwerking met
externe partners cruciaal, zowel in het melden van die situaties als in het samen aanpakken ervan.
Om een permanent zicht te krijgen op begeleidingstrajecten volgt de SHM die op via digitale dossierfiches en archiveert ze die in DMS Shareworx. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 begeleidt de ondersteuningstrajecten procesmatig.



Zeer recent begon Ons Dak kandidaat-huurders aan huis te bezoeken, enkele maanden voor een
waarschijnlijke toewijzing van een woning, met de bedoeling om hen kennis te laten maken met de
werking van Ons Dak en meteen een zicht te krijgen op de wooncultuur van de kandidaat. Dit
gebeurt ook bij kandidaten die intern willen muteren om hen op de verhuis voor te bereiden. Kandidaat-huurders die dan effectief een woning toegewezen krijgen, ontvangen een schrijven van de
SHM waarin hen een aanbod wordt gedaan. Alvorens de kandidaat het contract ondertekent, krijgt
hij het voorstel om de woning te bezoeken. Bij aanvaarding krijgt de nieuwe huurder een uitnodiging
tot ondertekening van het huurcontract en betaling van huur en waarborg. In de brief wordt al
gesuggereerd dat een afbetaling van de waarborg mogelijk is. De brief waarschuwt dat een tweede
weigering van een woning de schrapping uit het kandidatenregister met zich meebrengt. De visitatiecommissie suggereert de SHM om te onderzoeken welke actie ze kan ondernemen om kandidaathuurders te waarschuwen dat een eerste weigering het verlies van de huurpremie kan betekenen.



Ons Dak wijst in principe ongeveer 7 woningen per jaar versneld toe, verdeeld over de gemeenten
van het actieterrein (3 voor Maaseik, 1 voor elke andere gemeente). Alle OCMW’s en bevoegde instanties zijn daarvan op de hoogte, maar een overleg over die toewijzingen is er niet. Dat zorgt bij de
actoren voor een gebrek aan transparantie en duidelijkheid over de toewijzing. Bovendien blijft het
aantal aanmeldingen beneden het minimaal verplichte quotum (6 in 2016 en 1 in 2017), wat laat
vermoeden dat deze mogelijkheid onvoldoende gekend is. De visitatiecommissie adviseert de SHM
om met de OCMW’s en andere betrokken instanties in overleg te gaan over de versnelde toewijzing
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en te onderzoeken of – zoals bij andere SHM’s – een voordracht vanuit dat overleg een betere optie
is.


Tijdens de plaatsbeschrijving – het moment waarop ook de meterstanden worden genoteerd – geeft
Ons Dak uitleg over technische installaties, zoals de thermostaat en de ventilatie, evenals informatie
voor een goed onderhoud en energiezuinig gebruik van de woning.



Ons Dak brengt nieuwe huurders enige tijd voor de verhuis naar hun nieuwe woonomgeving samen
om met elkaar kennis te maken. Alle nieuwe huurders krijgen binnen de drie maanden na het betrekken van de woning een kennismakingsbezoek van een medewerker van Ons Dak. Op dat moment
krijgen ze onder andere informatie over rechten en plichten van de huurder, de poetsregeling van
gemeenschappelijke ruimtes, afspraken tussen bewoners en over het wijkbestuur. Ze krijgen ook een
deurmat als welkomstgeschenk en een informatiemap met onder andere een aantal interessante
folders. Van 2013 tot 2018 legde Ons Dak 1.050 kennismakingsbezoeken af bij nieuwe huurders.
Ons Dak voorziet verder geen vaste huisbezoeken, maar laat die afhangen van problemen die ze zelf
vaststelt of haar gesignaleerd worden. Problemen en de huisbezoeken die de SHM daarvoor doet,
houdt ze bij in een dossierfiche die nauwgezet alle stappen naar een oplossing bevat. De visitatiecommissie kon een aantal van dergelijke fiches inkijken en daarbij vaststellen dat de SHM zeer geduldig optreedt en zo nodig beroep doet op andere actoren om mee naar een oplossing te zoeken.
De SHM heeft met die organisaties daarover geen samenwerkingsovereenkomst en, behalve met een
aantal OCMW’s, ook geen structureel overleg. Alle partners getuigen echter dat de samenwerking
vlot loopt en ze verwijzen hiervoor naar de ISO-certificatie van Ons Dak die garant staat voor een
transparante werking en goed uitgewerkte procedures. De visitatiecommissie kon wel vaststellen
dat er vanuit de OCMW’s vraag is naar een (bijvoorbeeld jaarlijks) gezamenlijk structureel overleg
van alle OCMW’s en de SHM om gelijklopende vaststellingen en problemen te bespreken. De visitatiecommissie suggereert de SHM deze vraag ter harte te nemen.



Welzijnsactoren gaven aan met Ons Dak goed samen te werken rond de problematiek van kwetsbare
doelgroepen. Ze verwijzen in dit verband naar cliëntoverleg op initiatief van de SHM zelf, de OCMW’s
of andere welzijnsactoren. Zo nodig worden daarbij begeleidingsovereenkomsten afgesloten die periodiek worden opgevolgd. Ons Dak heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met Sherpa (een
ambulante dienst van Dienstencentrum Ter Engelen die individuele ondersteuning biedt aan personen met een beperking die zelfstandig wonen) om problemen van huurders/klanten van Sherpa te
signaleren en samen op te lossen. Ze hebben daarvoor ook een driemaandelijks overleg. Een bijzonder
initiatief is het pilootproject RGZ (Radicaal Geïntegreerde Zorg) dat Ons Dak samen met OCMW Kinrooi en Noolim (netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg) opzette. Het doel is tweeledig:
welzijnspartners samenbrengen en afstappen van een omslachtige intakeprocedure voor ‘zorgwekkende zorgmijders’. De visitatiecommissie stelde in het gesprek met de huurders wel vast dat de
communicatie over de stappen die de SHM onderneemt om problemen bij de huisvesting van mensen
met een psychische problematiek te verhelpen, beter zou kunnen. Dit zou de onrust bij omwonenden
kunnen wegnemen. De visitatiecommissie vraagt de SHM om hieraan aandacht te besteden.



Op de website kan de huurder informatie vinden over werken ten laste van huurder of verhuurder.
In een aantal folders (te downloaden op de website en beschikbaar aan het onthaal) maakt de SHM
onder andere duidelijk of en hoe de huurder wijzigingen kan aanbrengen aan de woning, of hij een
zonwering of een rolluik kan aanbrengen en een tuinhuis of afsluiting kan plaatsen. Onderhoudstips
verschijnen regelmatig in de bewonerskrant. Herstellingen en kleine onderhoudswerken ten laste
van de SHM worden uitgevoerd door drie medewerkers van de technische dienst (zie OD 2.1). Medewerkers van zowel de technische als de sociale dienst komen zo nodig aan huis om technische
moeilijkheden ter plaatse te onderzoeken en beschikken daarvoor over de nodige meetapparatuur.
De meeste door de visitatiecommissie gehoorde huurders en actoren toonden zich tevreden over de
responstijd, klantvriendelijkheid en vakbekwaamheid van de technische medewerkers.



Ons Dak is pas midden 2017 gestart met de uitvoering van energiescans. Tot nu zijn er energiescans
uitgevoerd in een 100-tal woningen. De SHM stimuleert haar huurders echter ook op andere manieren
voor een meer milieubewust en energiezuinig wonen. Dat doet ze onder andere bij haar huisbezoeken en bewonersvergaderingen, maar bijvoorbeeld ook op de Dag van de huurder in 2017, die in het
teken stond van energie. Ook de huurdersadviesraad werkt in 2018 aan het thema ‘gezond wonen’.
In dat kader kocht Ons Dak elektronische binnenklimaatmeters waarmee huurders gratis hun vochthuishouding onder controle kunnen houden. Bij vaststelling van een hoog energieverbruik gaat een
medewerker van Ons Dak ter plaatse onderzoeken wat het probleem is.
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Omdat Ons Dak haar woningen horizontaal renoveert, vermijdt ze totaalrenovaties waarbij een verhuizing van de zittende huurder verplicht is (zie ook OD 2.1). Er zijn wel interne verhuizingen en in
dergelijke gevallen informeert Ons Dak over de mogelijkheden van ondersteuning bij OCMW’s, thuishulpdiensten of klusjesdiensten. Ze biedt daarbij zelf geen financiële of logistieke hulp.



Huurders die omwille van een fysieke beperking of verminderde zelfredzaamheid door ouderdom
aanpassingen aan de woning vragen, krijgen in eerste instantie een bezoek van een medewerker. Die
bekijkt met hen of een verhuis naar een aangepaste woning misschien de beste optie is, dan wel of
aanpassingen aan de woning meer aangewezen zijn. Ze begeleidt huurders bij een eventuele aanvraag bij het VAPH en bekijkt met hen ook offertes voor de nodige werken. Ze voert kleine aanpassingen (zoals handvatten in bad) zelf uit zonder financiële tussenkomst van de huurder.



Ons Dak telt 229 onderbezette woningen (11,4%). Ze maakte een rapport op met de situatie in elk
van de gemeenten van het actieterrein en stelde vast dat slechts 31 huurders 2 of meer slaapkamers
op overschot hebben. De SHM besliste om huurders vooral te sensibiliseren om kleiner te gaan wonen
als er zich mogelijkheden aandienen en hen te informeren over die mogelijkheden (zie OD 1.5).
De SHM moedigt huurders van een overbezette woning (58) aan om zich in te schrijven voor een
mutatie. Op dit moment is voor 20 huurders al een mutatiedossier opgemaakt (zie OD 1.5).



Wanneer een huurder zijn woning wil opzeggen vindt hij daarvoor op de website een standaardformulier en een zeer volledige folder met allerlei praktische informatie. Bij een voorcontrole bekijkt de
SHM samen met de huurder wat hijzelf nog in orde kan brengen om huurschade te vermijden. Ons
Dak brengt nieuwe huurders ook in contact met vertrekkende huurders zodat ze onderling kunnen
afspreken over de overname van goederen.

OD 4.2: De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Ons Dak voor de woonzekerheid van haar huurders als
goed. De SHM heeft een duidelijke strategie om de beëindiging van een huurovereenkomst omwille van
achterstallige betaling, verwaarlozing van de woning of domicilie- en sociale fraude te voorkomen en ze
past die strategie consequent toe. Door een goed uitgewerkte en toegepaste procedure huurdersachterstal, duidelijke afbetalingsmogelijkheden en samenwerking met andere actoren, slaagt Ons Dak erin om
de huurdersachterstal en het aantal gedwongen huurbeëindigingen te beperken.
De SHM houdt de redenen van huurbeëindiging bij, maar kan daar voorlopig geen bruikbare conclusies
uit trekken.


Ons Dak benadrukt in een nota ter voorbereiding van de visitatie het belang van preventief werken:
de huurder in klare taal informeren (onder andere via tal van folders en de huurderskrant), een
preventief huisbezoek brengen binnen de drie maanden na inhuizing en in een open communicatie
elke huurder bij wie een probleem wordt vastgesteld betrekken, begeleiden en zo nodig doorverwijzen. De SHM voegt er het volgende aan toe: “Hoewel dit maatwerk is, zijn uitgewerkte en goed
doordachte procedures belangrijk om elke huurder gelijkwaardig en correct te begeleiden rond het
dreigende thema van uithuiszetting”.



De - samen met de OCMW’s uitgewerkte - procedure huurdersachterstallen (debiteurenreglement)
voorziet twee aanmaningsbrieven kort na elkaar. Al van bij de eerste brief wordt de mogelijkheid
van het afsluiten van een afbetalingsplan vermeld en wordt er voor hulp verwezen naar het OCMW.
Bij het versturen van de brieven bezorgt Ons Dak de OCMW’s een lijst van huurders met achterstal.
Bij het versturen van de tweede aanmaningsbrief neemt de maatschappelijk assistent contact op
met de betrokkene voor een huisbezoek en gaan ze samen op zoek naar een oplossing (een afbetalingsplan of doorverwijzing naar het OCMW of een andere begeleidingsdienst). De volgende stappen
in de strategie van Ons Dak zijn een minnelijke schikking en een procedure ten gronde.



De brieven van Ons Dak in het kader van de procedure huurdersachterstallen, zijn kort en zeer
zakelijk, maar zonder verwijzing naar de folder ‘Uw huur of rekening niet betaald - wat nu?’, die
nochtans wordt meegestuurd. Die folder geeft uitleg bij de procedure en de mogelijkheden voor een
afbetalingsplan. De visitatiecommissie adviseert de SHM om in de brief nadrukkelijk te verwijzen
naar deze folder in bijlage. De visitatiecommissie suggereert Ons Dak om de procedure aan te passen
aan de praktijk dat huurders ook telefonisch worden gecontacteerd en het gegeven dat er dikwijls

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING ONS DAK

PAGINA 28 VAN 53

meer dan 2 brieven worden gestuurd. De visitatiecommissie stelde overigens vast dat de derde brief,
die aangetekend wordt verstuurd, op een zeer menselijke manier de huurder probeert te overtuigen
alsnog de huurdersachterstal te betalen.


In 2016 plande Ons Dak in het kader van een procedure huurdersachterstal 115 huisbezoeken in,
waarvan er uiteindelijk 82 konden worden geannuleerd door aanzuivering van de schuld, een afbetalingsplan of tussenkomst van het OCMW. De visitatiecommissie ziet hierin een bewijs dat een
dergelijke aanpak rendeert. Rekening houdend met de adviezen van de visitatiecommissie van 2012
bouwde de SHM nu ook een rustperiode in om hulpverleners toe te laten om een oplossing te zoeken.
Een nadeel daarbij is dat dit dikwijls aanleiding geeft tot het verder oplopen van de huurdersachterstal, wat volgens de visitatiecommissie toch een reden kan vormen voor een evaluatie van deze
werkwijze in samenspraak met de welzijnsactoren. Voorts is het zo dat – hoewel het debiteurenreglement strikte termijnen bevat voor een afbetalingsplan – de SHM vanuit haar zogenaamd C-team,
dat bestaat uit de betrokken medewerker, een medewerker van de dienst bewonerscontacten en een
directielid, de redelijkheid van vragen voor bijvoorbeeld een langere afbetalingstermijn behandelt.
Welzijnsactoren noemen de afbetalingsregeling nochtans vrij rigide. Daarom adviseert de visitatiecommissie om dit met de actoren te overleggen.



De huurdersachterstallen van zittende huurders bij Ons Dak schommelen de voorbije 5 jaar rond
0,4%, met pieken van 0,2% tot 0,6%. Er is bovendien een licht dalende tendens merkbaar. Ook het
aantal uithuiszettingen is vrij beperkt: in de periode 2013-2017 waren er 31 uithuiszettingen wegens
het niet betalen van de huur en nog eens 4 in combinatie met leefbaarheidsproblemen.



Om uithuiszetting wegens overlast of problematisch woongedrag te vermijden beschikt Ons Dak
over een uitgeschreven procedure ‘melding’. Bij vaststelling of melding van een probleem (door eigen
medewerkers, actoren of huurders) verwijst de medewerker bewonerscontacten door naar een bevoegde externe dienst of ze gaat er zelf mee aan de slag. Ze noteert de melding in een dossierfiche,
verzamelt de nodige informatie en onderneemt vervolgens actie. Dat kan bijvoorbeeld een telefonisch contact, een huisbezoek, een buurtonderzoek, een brief of een overleg met andere diensten
zijn. In de dossierfiches die ze kon inkijken, stelde de visitatiecommissie vast dat er een goede opvolging is van de problemen en dat de SHM zo nodig andere diensten inschakelt zoals thuisbegeleidingsdiensten, ambulante diensten, politie, OCMW of CAW. In 2017 vonden 8 lokale cliëntoverlegmomenten plaats en 1 zorgoverleg. Met het CAW heeft Ons Dak een samenwerking met betrekking
tot preventieve woonbegeleiding. Vier begeleidingen opgestart in 2016 werden afgerond in 2017,
waarvan drie met succes. In 2017 zijn vier interventiedossiers opgestart. In de periode 2013-2017
waren er 6 uithuiszettingen wegens problematisch woongedrag en nog eens 4 in combinatie met
huurdersachterstal.



Bij vermoeden van sociale fraude of domiciliefraude start Ons Dak een onderzoek. De SHM noteert
meterstanden, bevraagt buren en doet een huisbezoek, waarbij zij de betrokken huurder vraagt om
zich in regel te stellen. Wanneer dit niet lukt, gaat de SHM daarover in overleg met de gemeentelijke
referentieambtenaren domiciliefraude, wat soms leidt tot een uitschrijving uit het bevolkingsregister
of een huuropzegging. Ons Dak probeert zo kort mogelijk op de bal te spelen, wat ervoor zorgt dat
er in de periode 2013-2017 slechts 1 uithuiszetting was wegens domiciliefraude. De visitatiecommissie
stelde niettemin vast dat de communicatie over stappen die Ons Dak in deze zet niet altijd duidelijk
zijn voor de OCMW’s. Ze suggereert de SHM daarom om die onduidelijkheid in een overleg met de
OCMW’s uit te klaren.



Ons Dak maakt al sinds 2013 via een schema inzichtelijk hoeveel huurders zij uit huis heeft gezet op
basis van artikel 33 van het kaderbesluit sociale huur, door ontbinding van de huurovereenkomst of
van rechtswege. De SHM houdt ook een overzicht bij van de redenen van vertrek op initiatief van de
huurder. In het verleden trachtte Ons Dak enkele keren huurders te bevragen na hun vertrek uit de
woning, maar met beperkte respons. Daarom vraagt ze nu bij de plaatsbeschrijving de reden van
vertrek. Ze communiceert daarover intern, maar kon er geen bruikbare conclusies uit trekken.



De welzijnsactoren en politici waarmee de visitatiecommissie sprak, getuigen van een vlotte doorverwijzing en goede samenwerking tussen de SHM en henzelf. Dat er voor dit alles weinig of geen
samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten, lijkt geen van die actoren te storen. Ze verwijzen
hiervoor ook naar de ISO-certificatie van Ons Dak, die alle processen goed in kaart brengt. De visitatiecommissie heeft begrip voor dit standpunt, maar vraagt niettemin aandacht voor de suggesties
en adviezen die ze hierboven formuleerde.

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING ONS DAK

PAGINA 29 VAN 53

OD 4.3: De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Ons Dak voor deze operationele doelstelling als goed.
Ons Dak heeft een expliciete visie op het voorkomen en aanpakken van leefbaarheidsproblemen en
brengt die ook in de praktijk. Om beter zicht te krijgen op haar wijken en eventuele problemen organiseerde ze tussen 2014 en 2017 een groot leefbaarheidsonderzoek. Preventief werkt Ons Dak vooral door
een goede communicatie met haar huurders, aanwezigheid in wijken, overleg en goede afspraken met
bewoners, maar ook door het empoweren van huurders bij het nemen van leefbaarheidsinitiatieven.
Bovendien neemt ze haar ervaringen rond leefbaarheid mee naar overleg over het ontwerpen van nieuwe
bouwprojecten. Indien er zich toch problemen stellen, dan pakt Ons Dak die snel en oplossingsgericht
aan, met oog voor maatwerk.


Globaal genomen doen zich in het patrimonium van Ons Dak geen grote leefbaarheidsproblemen
voor. Problemen waarnaar zowel de SHM als de andere gesprekspartners verwijzen (’t Krameltplein
in Neeroeteren, Hoefkamp in Dilsen en wijk ‘Rode Kruisstraat’ in Maaseik) situeren zich vooral in het
verleden en zijn intussen grotendeels opgelost. Om een beter zicht te krijgen op de leefbaarheid in
haar patrimonium organiseerde Ons Dak tussen 2014 en 2017 in de 51 wijken van haar actieterrein
een groot leefbaarheidsonderzoek. Door objectieve en subjectieve gegevens per wijk samen te brengen in radargrafieken kreeg de SHM een goed zicht op onder andere huurachterstand, huurprijs,
verloop, ontmoetingsmogelijkheden en de tevredenheid over kwaliteit van de woning, onderhoud
van de omgeving en veiligheid (zie ook OD 6.3). De tevredenheid over de buurt bleek in het algemeen
zeer groot en met de opmerkingen ging de SHM op meerdere plaatsen aan de slag in een bewonersoverleg.



Ons Dak hecht, in haar visie dat voorkomen beter is dan genezen, heel veel belang aan een goede
communicatie en overleg met haar huurders. ‘Bewoners die elkaar kennen, komen minder snel tot
een conflict’ zegt de SHM, en daarom neemt ze zelf een belangrijke rol op in de kennismaking tussen
bewoners en het aanbieden van een platform om ergernissen te bespreken. Zo organiseert Ons Dak
elk jaar een Dag van de Huurder, waarop een bepaald thema in de kijker wordt gezet; telkens komen
hier een 200-tal huurders, bij een hapje en een drankje, samen over praten. Regelmatig zet Ons Dak
een wedstrijd op om bijvoorbeeld een buur of een goed onderhouden tuintje in de kijker te zetten.
Voorts organiseert de SHM samen met enkele buurtbewoners en de gemeente of stad wijkactiviteiten
zoals burenbabbels, garageverkopen, opruimacties of een barbecue. Op de website en in de huurderskrant doet Ons Dak verslag van een aantal van die activiteiten. Bewoners die een leefbaarheidsinitiatief willen nemen, worden hierin ondersteund door de medewerker bewonerscontacten, die
hen ook stimuleert tot de oprichting van een wijkbestuur indien dat er nog niet is. Die wijkbesturen
krijgen logistieke ondersteuning van de SHM, die de kosten voor drank, een kleine versnapering en
een vergaderruimte op zich neemt.



Ons Dak zegt haar ervaringen rond leefbaarheid mee te nemen naar het overleg over het ontwerpen
van nieuwe bouwprojecten om op die manier problemen die veroorzaakt worden door het bouwconcept zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom ontstaan projecten steeds meer vanuit een brede
stedenbouwkundige visie, waarbij het leefbaarheidsaspect één van de pijlers van deze visie is. Ieder
ontwerp wordt ook in team besproken, geëvalueerd en bijgestuurd. Bijzondere aandacht gaat daarbij
onder andere naar transparantie, zichten, ingebouwde sociale controle, raampartijen, soort en
grootte van de aanplantingen en privacy. Gemeentelijke ambtenaren prijzen de aanpak van Ons Dak
en wijzen er op dat de architecturale kwaliteit van haar projecten er de laatste 5 jaar sterk is op
vooruitgegaan. Als het kan kiest Ons Dak voor gemengde projecten huur - koop en sociale kavels
(zoals bijvoorbeeld in De Banmolen en ‘t Kramelt in Maaseik) en zeker voor een mix van woningen
voor gezinnen, alleenstaanden en woningen aangepast voor ouderen en mensen met een beperking.
De bevraagde beleidsverantwoordelijken getuigen dat Ons Dak een belangrijke rol speelt in inbreidingsgerichte projecten en kernvernieuwing. De SHM doet dat onder meer door restgronden in te
vullen met nieuwe woningen, maar ook door wooncomplexen waar leefbaarheidsproblemen sporen
met een gebrek aan woningkwaliteit te vervangen door gemengde types, bijvoorbeeld in de Rode
Kruisstraat, Steenhoven Maaseik. De visitatiecommissie kreeg tal van projecten en ontwerpen te zien
waaruit blijkt dat Ons Dak veel belang hecht aan fiets- en wandelpaden, groen, water, speel- en
rustruimtes en plekken die tot ontmoeting uitnodigen. Voorbeelden daarvan zijn de projecten Zielderveld in Kinrooi, Stockheim in Dilsen-Stokkem en ’t Kramelt en Steenhoven in Maaseik. Actoren
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wijzen er op hun beurt op dat Ons Dak meedenkt in het leefbaarder maken van bestaande wijken,
bijvoorbeeld door het inbrengen van meer groen (bv. in de wijk Hoefkamp in Dilsen) of het plaatsen
van speeltoestellen (bv. ’t Kramelt/Kleeskensveld, Neeroeteren).


Welzijnsactoren getuigen dat de SHM overlastproblemen kordaat en efficiënt aanpakt en zo nodig
andere partners betrekt. Dat zag de visitatiecommissie bevestigd in het registratiesysteem en de
dossierfiches die de SHM ter beschikking stelde. Ons Dak registreert trouwens ook de problemen die
worden gemeld en hoe daaraan opvolging wordt gegeven. In het jaarverslag rapporteert Ons Dak
daarover (bv. 116 meldingen van onderhouds- of overlast problemen in 2017). Actoren geven verder
aan dat Ons Dak actief meedenkt in het uitwerken van oplossingen en er wil in investeren. Een
probleem waar herhaaldelijk werd op gewezen, betreft hangjongeren en de rotzooi die ze achterlaten. Dit soort problemen pakt Ons Dak aan door middel van overleg (bv. via een opvoedingsspel met
enkele moeders van problematische jongeren in de wijken ’t Kramelt en Kleeskensveld in Neeroeteren
of een overleg tussen bewoners en hangjongeren in Dilsen-Stokkem), maar soms ook met fysieke
maatregelen, zoals het plaatsen van afsluitingen aan voortuintjes of het ombouwen van carports
tot garages. Andere problemen waarop werd gewezen hebben betrekking op burenruzies en lawaaioverlast, die Ons Dak in samenspraak met politie en gemeente probeert op te lossen via aanpassingen aan het huurcontract, GAS-reglementen en renovaties. De SHM erkent evenwel zelf dat ze er niet
altijd in slaagt om overlast en burengeschillen helemaal te bannen, wat leidt tot frustraties bij huurders, die – in de gesprekken met de visitatiecommissie – de inspanningen van Ons Dak wel weten te
appreciëren.

OD 4.4: De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer
Beoordeling: zeer goed
Ons Dak betrekt haar huurders op een zeer gediversifieerde manier bij haar werking, met als doel om
via een grotere betrokkenheid de dienstverlening van Ons Dak te verbeteren en de tevredenheid van de
huurders te verhogen. Ons Dak heeft een huurdersadviesraad, organiseert bewoners- en wijkoverleg, een
Dag van de huurder en kennismakingsmomenten voor nieuwe huurders, naast infosessies over geplande
werken of andere thema’s en overleg naar aanleiding van leefbaarheidsproblemen. Bovendien stimuleert
ze bewoners om zelf de hand aan de ploeg te slaan, met ondersteuning van de SHM, en informeert ze
hen over haar initiatieven via website, bewonerskrant en verslaggeving van de bijeenkomsten. Met deze
aanpak slaagt de SHM erin om huurders te betrekken bij haar beleid en hen als ervaringsdeskundigen
een stem te geven in bijsturingen ervan, wat voor draagvlak en verbeteringen op het terrein zorgt. De
visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Ons Dak op deze doelstelling als zeer goed.
 Het is duidelijk dat Ons Dak participatie hoog in het vaandel draagt. Dat blijkt niet alleen uit de vele
initiatieven die ze op dat vlak neemt, maar ook uit het denkwerk dat ze daaromtrent verricht. Ze
noemt participatie, voor beide partijen, een groeiproces dat hen steeds hoger moet brengen op de
participatieladder. De visitatiecommissie apprecieert dat Ons Dak participatie ziet als een opdracht
voor alle leden van haar personeelsteam, dat ze het een uitdaging noemt om moeilijk bereikbare
doelgroepen te stimuleren tot participatie en dat ze beseft dat participatie maatwerk is. Daarom
evalueert de SHM regelmatig haar manier van participeren en stuurt ze haar werking bij. Dat gebeurt
zowel intern als met de huurders tijdens bewonersoverleg of activiteiten.
 Van 2012 tot 2016 organiseerde Ons Dak voor elk wooncomplex jaarlijks een bewonersoverleg. Alle
bewoners werden uitgenodigd om in eigen buurt, onder het drinken van een koffie, bij te babbelen
en in overleg te gaan met Ons Dak. De agenda bepaalden ze in onderling overleg. In die periode ging
het gemiddeld over een 50-tal vergaderingen per jaar. Voor een aantal wooncomplexen bleek de
opkomst evenwel laag te liggen en daarom besloot Ons Dak om, na een evaluatie, de werkwijze te
veranderen. In 13 wooncomplexen worden bewoners nog steeds jaarlijks uitgenodigd voor een overleg. Bij andere wooncomplexen worden bewoners verwittigd dat de medewerkster bewonerscontacten op een bepaald moment ter plaatse is en er aanspreekbaar is. Dat is zowat de formule van de
‘burenbabbels’ die de SHM in de jaren daarvoor ook al op geregelde tijdstippen in een aantal buurten
toepaste: de bewoners een uitnodiging sturen, een tafel in de wijk zetten en dan het gesprek aangaan
met wie rond de tafel komt zitten.
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 In sommige wijken is er een actief wijkbestuur. Meermaals komen enkele wijkbewoners samen met
Ons Dak om activiteiten te organiseren die de sociale cohesie in de wijk kunnen bevorderen. Op
jaarbasis noteerden we een 10-tal wijkoverleggen.
In het wooncomplex Stockheim is er een bewonersraad. Dit wooncomplex telt 31 erkende assistentiewoningen voor senioren, waar een woonassistent mee de leefbaarheid begeleidt. De woonassistent
en een medewerkster van de dienst bewonerscontacten van Ons Dak organiseren samen vier maal
per jaar een bewonersraad.
 Ons Dak heeft ook een huurdersraad (Hura) die nog slechts uit 4 huurders bestaat die maandelijks
samenkomen en betrokken worden bij de algemene dienstverlening van de SHM. Voorbeelden van
initiatieven van de Hura zijn een brochure over herstellingen en onderhoud, een infofiche over wat
te doen bij brand, een verhuisboekje, feedback over de communicatie, en zelfs een eigen tevredenheidsonderzoek. De Hura werkt mee aan ‘Ons Krantje’, de bewonerskrant van Ons Dak en is ook lid
van VIVAS. De Hura, die al 6 jaar werking achter de rug heeft, bestond ooit uit 10 huurders, maar dat
aantal is jaar na jaar verminderd. Ondanks oproepen tot deelname bij kennismakingsbezoeken en
bewonersvergaderingen, is de SHM er niet in geslaagd om dat aantal weer te laten toenemen. De SHM
en de Hura zelf noemen dat een aandachtspunt.
 Elk jaar organiseert Ons Dak de Dag van de huurder waarop alle huurders worden uitgenodigd en
waarop ze in een informele sfeer in contact komen met mekaar en allerlei kwesties kunnen bespreken.
De SHM licht bij die gelegenheid huurders in over de stand van zaken van haar projecten en ze zet
daarbij sensibiliserende acties op. Jaarlijks nemen aan de Dag van de huurder een 200-tal huurders
deel.
 Bij leefbaarheidsproblemen nodigt Ons Dak alle betrokken bewoners uit, samen met de voor het
probleem relevante partners zoals de wijkagent, de buurtwerker of de gemeenschapswacht. Samen
analyseren ze het probleem en zoeken ze naar een oplossing. Van dergelijk overleg vond de visitatiecommissie maar weinig voorbeelden; de enkele vergaderingen die doorgingen betroffen vooral de
problematiek van hangjongeren en afval.
 Bij geplande nieuwbouwprojecten en renovaties nodigt de SHM (kandidaat-)huurders uit voor een
infosessie - een interactieve bijeenkomst waarop Ons Dak de aanwezigen uitnodigt om met haar in
dialoog te gaan. De visitatiecommissie zag tal van voorbeelden van dergelijke bijeenkomsten met
betrekking tot nieuwbouwprojecten, keuken- en badkamerrenovaties, tot zelfs de toekomst van de
seniorenwoningen in de A. Rodenbachstraat in Dilsen. In 2018 gingen tot het moment van de visitatie
al een 15-tal van dergelijke infosessies door, maar ook in de jaren daarvoor ging het over gemiddeld
een 5-tal sessies per jaar.
 Tot voor kort legde de SHM de plannen voor de keukenrenovatie pas bij het definitief ontwerp aan
de huurders ter bespreking voor in zogenaamde ‘inspraakgroepjes’. Ook dan waren er echter nog
aanpassingen aan de plannen mogelijk voor de effectieve uitvoering. In volgende fases zal Ons Dak
bewoners al betrekken bij het voorontwerp. Ze zal dit doen in een vergadering, maar ook wie niet
aanwezig kan zijn, zal nog de kans krijgen om opmerkingen te formuleren.
 Voor de verhuis naar een nieuw wooncomplex brengt de SHM de huurders samen voor een kennismaking en om de eerste afspraken te maken over bijvoorbeeld het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes en over parkeren; dat gebeurde de voorbije jaren een 3-tal keer. Een enkele keer organiseerde Ons Dak ook een samenaankoop voor huurders, met name van haagplanten voor de nieuwe
wijk ’t Kramelt.
 In de lijsten die de visitatiecommissie kreeg van Ons Dak, waarin zijn opgenomen de initiatieven om
bewoners bij de werking van Ons Dak te betrekken, staan op jaarbasis niet minder dan 70 momenten
van overleg met huurders. In het overzicht staan ook een aantal initiatieven die er in het bijzonder
op gericht zijn om de meer kwetsbare groepen te bereiken, onder andere via een paasbarbecue of
een opruimactie. Bij elk overleg ontvangen de betrokken huurders een persoonlijke uitnodiging, een
herinneringsbrief en een verslag. In 'Ons Krantje', op de website en op de sociale media kunnen huurders de verslagen van deze bijeenkomsten terugvinden. In het jaarverslag is een opsomming van de
verschillende bewonerscontacten opgenomen. In een folder ‘Bewonersparticipatie. Hoe werkt dat?’
maakt de SHM haar huurders ten slotte duidelijk op welke manieren zij kunnen participeren aan het
beleid van de SHM.
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4.5 PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar
Beoordeling: goed
Aan de hand van de analyse van de financiële ratio’s voor de periode 2013 tot en met 2017 en de inhoud
van de financiële planning beoordeelt de visitatiecommissie de financiële leefbaarheid van Ons Dak momenteel als goed. De SHM heeft een verantwoorde en actieve inzet van haar financiële middelen, goed
inzicht in de financiële gezondheid en risico’s en beschikt over een alternatief scenario indien de financiële gezondheid in het gedrang zou komen.

 De visitatiecommissie beoordeelt of de SHM een evenwichtige financiële exploitatie heeft die voortkomt uit onder meer efficiënt en effectief beheer en onderhoud. De financiële gezondheidsindex (FiGI)
is daarvoor een belangrijke indicator, die bovendien vergelijkingen met andere SHM’s mogelijk maakt.
Het vertrekpunt van de FiGI zijn tien financiële kengetallen of ratio's die elk voor drie opeenvolgende
boekjaren berekend worden. Dit levert dertig kengetallen op die de basis vormen van de berekening.
De kengetallen beslaan de vier belangrijkste aspecten van de financiële gezondheid van een SHM:
liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en kostenbeheersing. De FiGI drukt in een getal tussen 0 en 60
de financiële leefbaarheid uit, waarbij 20 de ondergrens is. Voor elk van de vier aspecten wordt een
deelscore berekend, zodat een SHM kan zien waarin ze goed of minder goed presteert.

 In 2017 was de FiGI van Ons Dak 43. Ongeveer 60% van de SHM’s heeft een lagere FiGI. De voorbije
vijf jaar was de FiGI van Ons Dak goed en hij werd steeds beter. In 2013 noteert de SHM de laagste
FiGI over de genoemde periode: 36,5. In de periode 2014 tot en met 2016 was de FiGI telkens rond de
40. Op veel van de onderliggende tien financiële kengetallen is de stijging zichtbaar. Het onderdeel
kostenbeheersing draagt slechts beperkt bij aan de financiële leefbaarheid van Ons Dak (3 op 43). Dit
is dan ook een aandachtspunt ondanks de toegenomen prestatie in 2017 ten opzichte van de jaren
ervoor (zie ook OD 5.2). Een aantal van de liquiditeits- en rentabiliteitsindicatoren is eveneens van
belang om te blijven monitoren:
o

o

De current ratio meet in welke mate de SHM voldoende liquide middelen heeft om de korte
termijn schulden te kunnen betalen. In 2013, 2015 en 2016 voldeed deze ratio niet aan de norm.
In 2017 is de ratio met 1,45 (tijdelijk) verbeterd doordat onder meer kapitaalsubsidies op infrastructuurwerken werden uitgekeerd, waarvoor Ons Dak in de voorgaande jaren de kosten
maakte. Desondanks scoort in 2017 ongeveer 60% van de SHM’s beter op de current ratio.
De cost-income ratio drukt de bedrijfs- en financiële opbrengsten uit in relatie tot de bedrijfsen financiële kosten. De voorbije vijf jaar waren de opbrengsten - uitgezonderd 2015 en 2016 voldoende hoog om de kosten te dekken. De tekorten in 2015 en 2016 waren overigens beperkt.
In 2016 zijn een aantal kosten sterk gestegen (groot onderhoud en herstellingen); in totaal stegen
de kosten in 2016 meer dan de inkomsten. De fluctuaties over de jaren heen worden verklaard
door bouwactiviteiten, woningverkoop, renovatie en activeren van kosten. Enkel de grootboekrekening diensten en diverse goederen is in 2017 fors verminderd ten opzichte van de jaren
ervoor, door besparing op onderhoud en herstellingen (bijna 1 miljoen euro) wat een normalisatie betekent, aldus de SHM. Desondanks scoort in 2017 twee derde van de SHM’s beter op de costincome ratio.

 Ons Dak stort, zoals alle SHM’s, de middelen die niet direct nodig zijn voor de dagelijkse werking op
een rekening courant bij de VMSW. De netto kaspositie van Ons Dak bedraagt eind 2017 bijna 4 miljoen
euro. Ongeveer twee derde van de SHM’s heeft een hogere netto kaspositie. In 2013 steeg de netto
kaspositie fors met ongeveer 1,25 miljoen euro, door de verkoop van een groot aantal (21) koop- en
huurwoningen. De overige jaren bleef de netto kaspositie redelijk constant. Voor de investeringen in
het nieuwe kantoor van Ons Dak (2013) werd een lening afgesloten bij de VMSW. In de toekomst
verwacht Ons Dak een stijging van de liquide middelen (zie OD 5.4) tot bijna 6 miljoen euro in 2023,
waarna een beperkte daling zal volgen. Het bestaande patrimonium levert een grote bijdrage aan de
kasstromen van Ons Dak; ook de kasstromen uit investeringen (renovaties) zijn positief. Uit de financiële planning blijkt een structureel exploitatieoverschot; het bestaande patrimonium van Ons Dak
heeft relatief hogere huurinkomsten, lagere leningslast en hogere werkings- en onderhoudskosten
dan veel andere SHM’s. Het nieuwe patrimonium (nieuwbouw) heeft echter een negatieve impact op
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de kasstromen en liquide middelen van Ons Dak. Volgens de gegevens van de financiële planning is
het exploitatieoverschot op het bestaande patrimonium ongeveer in balans met de tekorten op de
exploitatie van nieuwe woningen.
 Volgens de SHM zijn er voldoende liquide middelen voor de activiteiten van de maatschappij. Ze wijst
daarbij naar de financiële planning. Bovendien zijn er door verkoop van commerciële panden en
gronden liquide middelen te genereren die de score van alle indicatoren voor liquiditeit naar ‘goed’
zouden brengen. In de strikte zin van het woord zijn dit geen liquide middelen en vormen deze een
aandachtspunt voor Ons Dak. De visitatiecommissie heeft echter kunnen vaststellen dat de SHM een
zeer duidelijk beeld heeft van haar financiële gezondheid, daar weloverwogen keuzes in maakt en
halfjaarlijks deze indicatoren in kaart brengt en aan de raad van bestuur rapporteert. Er is voldoende
kennis om een verantwoord financieel beleid te voeren en - in de vorm van commerciële panden een buffer met relatief weinig risico die ook nog eens een behoorlijke cashflow genereert.
 Ons Dak is zich zeer bewust van de financiële leefbaarheid en hoe deze is ontwikkeld. Ze weet welke
factoren en risico’s de financiële leefbaarheid beïnvloeden, zoals goedkope gronden, rendabiliteit van
het patrimonium, de historische financiering van de SHM, het personeelsstatuut en de investeringen
in het eigen kantoorgebouw. Bij Ons Dak wordt de financiële leefbaarheid vooral verklaard door
relatief jong en grondig gerenoveerd patrimonium (hogere leningslast) en liquide middelen die in
reserve worden gehouden maar ook geïnvesteerd in woonkwaliteit. Ons Dak had veel gesubsidieerde
(winstgevende) Domus Flandria leningen. Deze leningen zijn in 2016 en 2018 afbetaald met toekomstig
positief effect op financiële leefbaarheid, mede gezien de doorgaans goede kwaliteit van deze gebouwen. Ook het zeer actief gebruik van subsidies en premies verbeterden de financiële leefbaarheid van
de SHM. Andere verklaringen zijn: een grote voorraad van beschikbare gronden (350 woningen), weinig financiële gevolgen van de erfgoedstatus van woningen, een doorgaans goed rendement uit de
verhuur van een beperkt aantal commerciële panden, financieel rendabele keuzes door de aankoop
van goede woningen, verkrotte woningen en Domus Flandria woningen en de jaarlijkse verkoop van
een beperkt aantal huurwoningen (tot 2000 werden per jaar relatief veel woningen verkocht met een
positieve impact op de financiële leefbaarheid). De SHM constateert dat, naast de genoemde factoren,
voor de toekomstige financiële leefbaarheid zal gelden dat - vanwege progressieve aflossing en lage
inflatie - de leningskosten sterker zullen stijgen dan de te verwachten huurinkomsten.

OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie oordeelt dat Ons Dak haar kosten goed beheerst. De SHM heeft inzicht in de kostenstructuur, voert activiteiten uit om kosten te beheersen en heeft een efficiënte en planmatige manier
van werken. De structurele en frictieleegstand zijn zeer laag vergeleken met andere SHM’s. De totale
werkings- en onderhoudskosten zijn lager dan gemiddeld in de sector, maar stijgen in de visitatieperiode.
 De visitatiecommissie beoordeelt of de SHM een goed inzicht heeft in haar kostenstructuur en of de
kostenbeheersing van de SHM gericht is op het garanderen van de financiële leefbaarheid in combinatie met de realisatie van de doelstellingen. Hierbij kijkt de visitatiecommissie ook naar aantoonbare
inspanningen om efficiëntiewinst te boeken en naar het systeem ter voorkoming van ongeoorloofde
en onnodige uitgaven. Tot slot beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de SHM om de
leegstand zo klein mogelijk te houden. Enkel in 2014 rapporteert Ons Dak een beperkt aandeel kosten
die aan de koopactiviteiten worden toegerekend. De visitatiecommissie maakt daarom geen onderscheid in de activiteiten en behandelt de werkingskosten als totaal.
 Het totaal van de werkings- en onderhoudskosten bedraagt bij Ons Dak in 2017 ongeveer 1.090 euro
per woning per jaar. Hiervan bedragen de werkingskosten ongeveer 714 euro en de onderhoudskosten
ongeveer 375 euro per woning per jaar. Ter vergelijking: ongeveer 60% van de SHM’s heeft in 2017
hogere werkings- en onderhoudskosten.
o

De werkingskosten laten de voorbije vijf jaren enkele fluctuaties zien die onder meer te maken
hebben met het inzetten van interim-krachten omwille van zwangerschapsvervanging en vertrokken medewerkers en met de uitbreiding van het patrimonium (zie ook OD 1.1). Ook stegen
de werkingskosten in 2013 door hogere afschrijvingen van de inrichting van het nieuwe kantoor,
aanschaf van nieuwe soft- en hardware en een bedrijfswagen. De kosten voor het nieuwe kantoor in 2013 (ongeveer 3 miljoen euro, incl. BTW) werden gefinancierd door een lening bij de
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o

o

VMSW. Ons Dak recupereert een deel van de werkingskosten voor administratie en opvolging
van projecten ook via een lening bij de VMSW. Maximaal 2% van de bouwkost wordt geactiveerd
en in de FS3-financiering meegenomen.
De personeelskosten in 2017 zijn 462 euro per woning per jaar. Ten opzichte van 2013 stegen de
personeelskosten met 20%. De stijging in de personeelskosten is opvallend omdat het aandeel
arbeiders en bedienden per 1.000 woningen sinds 2014 een daling laat zien die duidt op een
steeds efficiënter werkende SHM. In absolute zin nam het aantal personeelsleden (in VTE) af van
16,9 VTE in 2013 naar 14,4 VTE in 2017. De bedienden stellen het met bijna 1 VTE minder, de
arbeiders met ruim 1,5 VTE minder. In 2018 werden zowel een bediende (boekhouding) als een
arbeider aangeworven. De directiekosten stegen als gevolg van het benoemen van een tweede
directeur in 2016, de gebruikelijke stijgingen in loonschalen en door de groepsverzekering. De
SHM verklaart de stijging van de totale personeelskosten door het opleidingsniveau (minimaal
bachelor) van nieuwe medewerkers en de anciënniteit van een aantal andere medewerkers.
De onderhoudskosten waren in 2014 en 2015 ongeveer 500 euro per woning per jaar; na een
stijging in 2016 (675 euro) zijn de onderhoudskosten in 2017 gevoelig lager: 375 euro. De SHM
verklaart deze fluctuaties door het uitvoeren van minder onderhoudswerken en door boekhoudkundige wijzigingen. Zo zijn er in 2016 kosten geactiveerd die betrekking hadden op onderhoudswerken uit 2015 en werden de provisies voor onderhoud in 2017 opgeheven.

 Ons Dak kent in de ogen van de visitatiecommissie een efficiënte werking. De SHM is vooruitstrevend
in haar gebruik van ICT-middelen om de interne werking en het bedienen van huurders zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen. Enkele voorbeelden zijn:
o
gebruik van software voor inzicht in de staat van het patrimonium;
o
een app voor digitale plaatsbeschrijvingen en meldingen;
o
een app voor arbeiders om werkbonnen te verwerken;
o
de mogelijkheid voor kandidaat-huurders om in te schrijven via de website en daar ook hun
plaats op de wachtlijst in te zien;
o
de mogelijkheid voor huurders om op de website op te zoeken (op hun adres) in welk jaar welke
renovatiewerken gepland zijn.
Ook heeft de SHM naast de twee directeurs geen leidinggevend kader. In combinatie met de grote
mate van standaardisatie van werkwijzen (door ISO-certificering) maakt dit de dienstverlening van
Ons Dak stabiel, kwaliteitsvol en betrouwbaar. De visitatiecommissie heeft veel waardering voor de
manier waarop de ISO-certificering in de organisatie is geplaatst, echt leeft onder de medewerkers
en tot een lerende en zichzelf vernieuwende organisatie heeft geleid.
De keerzijde van de ver doorgevoerde standaardisatie is dat OCMW’s en andere welzijnsactoren, in
uitzonderlijke gevallen om iets meer maatwerk van Ons Dak vragen, bijvoorbeeld in de afbetalingstermijnen bij huurachterstallen. Ons Dak wenst hier echter de achterstallen niet te laten oplopen (zie
OD 4.2 - 5.3).
 Ons Dak ondernam verschillende acties om haar kosten te beheersen. Voor haar kantoor nam ze deel
aan groepsaankopen van de VVH en Woonplatform Limburg, ze beperkt papierverbruik en bespaart
kosten door een elektrische fiets voor kleine verplaatsingen, geen zitpenningen door de niet installatie
van een directiecomité en het, in 2019, beperken van het aantal mandaten in de raad van bestuur tot
9 (in plaats van 13). Ons Dak maakte maximaal gebruik van subsidies en premies voor energetische
maatregelen, renovaties, nieuwbouw, aankoop van verkrotte panden, Domus Flandria-projecten etc.
Ook besliste Ons Dak om diverse sanitaire herstellingen door de eigen regie te laten uitvoeren vanwege kostprijs en korter op de bal kunnen spelen.
 Ons Dak kent vanwege haar renovatieaanpak (zie ook OD 2.1) einde 2017 geen structurele leegstand.
In de visitatieperiode was er in 2013 0,16% structurele leegstand en in 2016 0,05%. In de overige jaren
was er evenmin structurele leegstand. Ten opzichte van andere SHM’s zet Ons Dak hier een zeer goede
prestatie neer, die mede te danken is aan het relatief jonge en goed onderhouden patrimonium. De
SHM laat als gevolg hiervan nauwelijks huurinkomsten liggen.
 Frictieleegstand ontstaat als na vertrek van een huurder de woning niet aansluitend opnieuw verhuurd wordt. Deze leegstand kan duiden op een inefficiënt proces van wederverhuur, naast andere
mogelijke verklaringen. In de visitatieperiode werden er gemiddeld ongeveer 100 woningen per jaar
opnieuw verhuurd, waarvan gemiddeld ongeveer 55% zonder huurschade. In de overige woningen
werden onderhoud en herstellingen uitgevoerd die opnieuw verhuren vertragen. De frictieleegstand
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was in 2013 en 2014 ongeveer 0,5%, in 2015 was er geen frictieleegstand. Daarna steeg de frictieleegstand gestaag naar 0,3% in 2016 en 0,6% in 2017 ofwel 12 woningen. Ons Dak behoort tot de 25%
SHM’s met de laagste frictieleegstand. De indicator over leegstand in maanden toont dat de frictieleegstand bij Ons Dak vooral van korte duur is. In 2017 is er wegens personele omstandigheden in
een korte periode een beetje achterstand ontstaan in het proces. Het P23 ‘Verhuurproces’ en de
onderliggende processen toewijzing van woningen hebben onder andere als doel een snelle doorlooptijd. De ISO gestandaardiseerde werkwijze borgt ook hier de goede prestaties om de meeste
woningen binnen een maand opnieuw te verhuren. Ons Dak schakelt vaak al onderaannemers in als
de oude huurder er nog woont.
 Een deel van de verklaring voor de goede prestaties op deze OD kan gevonden worden in de organisatiebeheersing en meer in het bijzonder in planmatig werken. Ons Dak werkt met uitgebreide overzichten van strategische en operationele doelen, acties en een daarbij behorend systeem van opvolging met kwartaalrapportages voor raad van bestuur en medewerkers. Het stelt de SHM in staat om
samen met het systeem voor kwaliteitsmanagement (ISO) planmatig te werken aan het bereiken van
de gestelde doelen en verbetering in de organisatie.

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude
Beoordeling: goed
Ons Dak kent in vergelijking met de sector zeer lage huurdersachterstallen en heeft een goed inzicht in
het ontstaan en de evolutie ervan. In overleg met de OCMW’s kwam de SHM tot een procedure om huurdersachterstallen te voorkomen en te bestrijden. De SHM onderzoekt zelf (of vraagt onderzoek naar) de
signalen die zij ontvangt over sociale en domiciliefraude. De visitatiecommissie stelt vast dat Ons Dak
voldoet aan de vereisten en beoordeelt de prestaties op deze doelstelling als goed.
 In 2010 stelde Ons Dak in overleg met OCMW’s in het actieterrein de procedure op met betrekking tot
huurdersachterstallen. Het doel van de procedure is het beperken van huurdersachterstal en het vermijden van uithuiszettingen. De procedure is vastgelegd in het ISO-proces P37 ‘Debiteurenbeheer’. In
mei van dit jaar (2018) werd het proces voor het laatst geactualiseerd. De procedure verloopt grotendeels geautomatiseerd (automatisch genereren van brieven en lijsten voor OCMW), maar toch zijn er
rechtstreekse contactmomenten met de huurder en het OCMW voorzien. Indien nodig wordt een
huisbezoek afgelegd. Er is regelmatig overleg met de individuele OCMW’s uit het actieterrein om individuele dossiers te bespreken. Maandelijks volgt de directie met de betreffende medewerker de
huurdersachterstallen op en de eventuele afwijkingen ten opzichte van andere jaren. In de kwartaalrapportage wordt de raad van bestuur geïnformeerd. Daarnaast voert de directie jaarlijks een analyse
van de achterstallen uit.
 De regels voor het afboeken van huurdebiteuren zijn opgenomen in de procedure, evenals de attesten
die dit verantwoorden. De raad van bestuur beslist over afboekingen volgens de gestelde normen. Als
op het einde van het jaar huurders langer dan 6 maanden geen huurder meer zijn, worden de vorderingen als dubieus beschouwd en 100% afgeboekt. De boekhoudkundige verwerking van huurdersachterstallen kan verschillen per SHM.
 Eind 2017 bedroeg de huurdersachterstal bij Ons Dak 0,44% van de aangerekende bedragen, slechts
6% van de SHM’s scoort hier beter dan Ons Dak. Ook de voorbije vijf jaren lag het percentage huurdersachterstal bij Ons Dak laag vergeleken met andere SHM’s: ten hoogste 0,62% (2015). In 2017 werden
er twee uithuiszettingen gedaan op basis van huurdersachterstallen. De SHM verklaart dat deze goede
prestatie is gelegen in het kort op de bal spelen, de duidelijke procedure en de goede samenwerking
met de OCMW’s. De visitatiecommissie oordeelt eveneens dat Ons Dak een zeer lage huurderachterstal
heeft en een effectieve werkwijze om achterstal te voorkomen en te bestrijden.
 Ons Dak zet in op het detecteren en kunnen bewijzen van sociale en domiciliefraude, het oplossen
ervan en het terugvorderen van verschuldigde bedragen. Bij een vermoeden of melding onderzoekt
Ons Dak de situatie en rapporteert de directie aan de raad van bestuur over het gevoerde onderzoek
en vaak om de voorgenomen beslissing om de huuropzeg (die al is gedaan) bij de Vrederechter te
laten bekrachtigen. Meldingen of vermoedens komen van huurders, medewerkers van de SHM, andere
actoren in de wijken en buurten. Vervolgens wordt in samenwerking met OCMW’s, wijkagenten en
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dienst bevolking bekeken welke actie nodig is. Alle informatie wordt verzameld in een dossier. Er is
in de visitatieperiode geen beroep gedaan op de Inspectie RWO om een dossier over te dragen. Specifiek voor het actieterrein van Ons Dak is het moeilijk om grip te krijgen op buitenlandse inkomsten
van huurders, hoewel de informatie-uitwisseling tussen fiscale diensten is verbeterd. In geval van
verzoeken om huurprijsvermindering, bij (deel)pensioen, bemoeilijkt het niet tijdig beschikken over
de juiste informatie soms de werking van Ons Dak. Door de medewerker belast met huurprijsherzieningen worden ook systematisch acties gedaan en vergelijkingen gemaakt (o.a. KSZ, belastbare inkomens, meterstanden), die enerzijds vaak tot terugvordering van bedragen leiden en anderzijds ingepast moeten kunnen worden in de werkzaamheden van de medewerkers van Ons Dak. In 2017 werden
16 dossiers voor sociale en domiciliefraude opgestart (zie ook OD 4.2).

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan
Beoordeling: goed
Ons Dak gebruikt naast haar eigen financiële meerjarenplanning ook het instrument van de VMSW. Halfjaarlijkse actualisaties en zo nodig tussentijdse aanpassingen maken dat Ons Dak over actuele en betrouwbare inzichten beschikt over de evolutie van de financiële leefbaarheid. De halfjaarlijkse rapportage
van de ratio’s en jaarlijkse voorstelling van de financiële planningen aan de raad van bestuur maken een
weloverwogen beleids- en besluitvorming mogelijk. De visitatiecommissie beoordeelt deze OD als goed.
 Ons Dak startte meer dan 15 jaar geleden met het opmaken van een eerste financiële meerjarenplanning. Zij gebruikt hiervoor een samen met andere SHM’s ontwikkeld model dat ook dienst doet als
benchmark met andere SHM’s en de basis vormde voor het door de VMSW ontwikkelde instrument.
Het eigen model kijkt 20 jaar vooruit. Ons Dak gebruikt ook het instrument van de VMSW voor het
opstellen van haar financiële planning. In deze financiële planning worden de kasstromen opgenomen
die samenhangen met het bestaande patrimonium en de geplande nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. De SHM financiert investeringen met FS3-leningen, marktconforme leningen en/of
eigen middelen. De planning van de VMSW concentreert zich vooral op de terugbetalingscapaciteit
van de SHM van de door de VMSW toegestane leningen voor de komende 10 jaar.
 De financiële meerjarenplanningen van Ons Dak geven een volledig en actueel beeld van de verwachte
financiële leefbaarheid. Erin opgenomen zijn onder andere: onderhouds- en renovatieplanning, nieuwbouwplanning, verkoop van huurwoningen (raming), personeelsplanning gekoppeld aan index, index
van huurprijzen en diverse kosten. Jaarlijks vindt een actualisatie plaats op basis van de jaarrekening
en tussentijds wordt de planning bijgestuurd wanneer er significante wijzigingen zijn in bouwplannen en kosten/opbrengsten, nieuwe projecten zich aandienen (opportuniteiten simuleren), veranderende wetgeving en bij de herfinanciering van leningen (simulaties). Ten tijde van de visitatie waren
de laatste versies van de financiële meerjarenplanningen slechts enkele maanden oud.
 Er zijn diverse voorbeelden waaruit blijkt dat Ons Dak de financiële meerjarenplanning daadwerkelijk
als instrument gebruikt bij het nemen van (beleids-)beslissingen. Zo zijn er de simulaties die worden
gemaakt bij nieuwe projecten/opportuniteiten. Er worden ook rendementen van projecten berekend
en gebruikt in de besluitvorming. Zo werden bij de aankoop van bestaande Domus Flandria woningen
berekeningen gemaakt van de rendementen en toekomstige mogelijkheden van deze projecten.
 Halfjaarlijks volgt Ons Dak de financiële ratio’s op en licht de directeur die toe aan de raad van
bestuur. Op de vergadering van de raad van bestuur lichten zowel de directeur als externe deskundigen de jaarlijks opgemaakte financiële planningen toe. De SHM benadrukt dat de specifieke omstandigheden van de maatschappij impact hebben op de financiële meerjarenplanning, waardoor cijfers
altijd voorzien moeten worden van toelichting en duiding door de SHM.
 De financiële planning kadert in een breder geheel van (financiële) besturing en organisatiebeheersing
van de SHM. Ons Dak kent naast de genoemde meerjarenplanningen ook een breed scala aan opvolgingsinstrumenten zoals onder andere de risicoanalyse, strategische en operationele doelen, het
kwartaaloverzicht, een globale jaarbegroting en halfjaarlijkse resultatenrekening met een prognose
van de jaarresultaten. Bij de financiële sturing laat Ons Dak zich ondersteunen door specialisten zoals
een extern accountant en bedrijfsrevisor. Het is volgens de visitatiecommissie mede deze samenwerking met externen die Ons Dak tot een systeem van professionele (financiële) besturing en organisatiebeheersing heeft gebracht.
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4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk
Beoordeling: zeer goed
De visitatiecommissie beoordeelt het informeren van burgers door Ons Dak als zeer goed. Ons Dak heeft
een communicatiebeleid dat erop is gericht om haar klanten laagdrempelig, transparant, op maat en op
een empowerende manier te informeren. Ze slaagt er, door een mix aan communicatiekanalen, in om
huurders en kandidaat-huurders op een begrijpelijke manier te informeren over de voorwaarden van het
huren van een sociale woning, het toewijzingssysteem, haar patrimonium en rechten en plichten van
huurder en verhuurder. Ze informeert (kandidaat-)huurders over het voorkomen van sociale en domiciliefraude en over de klachtenprocedure, al mag die wat prominenter te lezen zijn op haar website. Ons
Dak schakelt zich in in een breed netwerk van woon- en welzijnsactoren, wat de informatie naar de
burgers ten goede komt.


Ons Dak is voor haar huurders op diverse manieren goed bereikbaar. Sinds 2013 betrekt de SHM een
gloednieuw kantoor aan de rand van Maaseik, met voldoende parkeerplaatsen en openbaar vervoer
op zowat 500 meter afstand. De grootste woonwijken liggen dicht in de buurt en het gebouw is
toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Ons Dak ontvangt haar klanten aan een zeer
ruime balie en er zijn twee ruimtes voor privacygevoeliger gesprekken. Huurders en kandidaat-huurders kunnen aan het onthaal terecht op maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag en op
maandag ook tussen 16.00 en 17.00 uur of op afspraak. De openingsuren worden regelmatig geëvalueerd na metingen van het aantal bezoekers. Daaruit blijkt dat het aantal loketbezoeken stelselmatig vermindert, en dat terwijl het aantal telefonische en digitale contacten verhoogt. De huurders
(in de enquête van de Hura en op het gesprek met de visitatiecommissie) toonden zich tevreden
over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de SHM. Ons Dak heeft een 24/7 noodlijn voor
dringende technische kwesties. De SHM heeft geen zitdag in andere gemeenten, maar geen van de
gesprekspartners bij de visitatie had daar behoefte aan. Dit is mede te danken aan de goede telefonische en digitale bereikbaarheid en tools (zie verder).



Ons Dak heeft een zeer goede website met duidelijke informatie voor huurders en kandidaat-huurders en -kopers. De structuur van de website is goed en de teksten zijn duidelijk en kort, met verwijzing naar onderliggende uitleg en documenten.
o De rubriek ‘kandidaat-huurder’ geeft duidelijke informatie over de inschrijvingsvoorwaarden
(met verwijzing naar de inschrijvingstool), de actualisering, de wachttijd (met verwijzing naar
een tool om de plaats op de wachtlijst te consulteren) en de toewijzing. De rubriek ‘kandidaatkoper’ informeert de bezoeker over de mogelijkheid om de eigen huurwoning te kopen en
verwijst door naar SHM Landwaarts voor de aankoop van een sociale koopwoning.
o De rubriek ‘huurder’ omvat drie subrubrieken. De rubriek ‘huurdersdossier’ informeert over de
huurovereenkomst en de huurprijs, maar ook over domiciliefraude en over stappen die een
huurder met betalingsmoeilijkheden kan zetten. De rubriek ‘herstellingen’ verwijst onder meer
naar rechten en plichten voor huurder en verhuurder, de permanentie voor dringende technische problemen en problemen met de verwarming en naar informatie over aanpassingen die
de huurder aan de woning al dan niet kan doorvoeren. Er is ook een link naar geplande renovatiewerken. De rubriek ‘burencontacten’ verwijst naar diverse initiatieven die de SHM neemt
om bewoners te betrekken en naar de mogelijkheid om storend woongedrag te melden.
o De rubriek ‘woningen’ geeft per gemeente aan waar de woningen gelegen zijn en biedt heel
veel informatie over geplande nieuwbouw- en renovatiewerken. In de rubriek renovatie is er
onder andere een verwijzing naar de renovatietool, waar huurders middels het ingeven van
hun adres kunnen zien of en wanneer welke renovatiewerken gepland zijn. Reacties van huurders maken evenwel duidelijk dat die informatie niet altijd even accuraat en actueel is – voor
de SHM een aandachtspunt.
o Een verwijzing naar hoe in te schrijven en hoe de plaats op de wachtlijst te consulteren is te
lezen op de homepagina, net als een rubriek ‘ik meld’, waar ook wordt verwezen naar een
klachtenbrochure en waar online een klacht kan worden ingediend. Huurders waarmee de
visitatiecommissie sprak kenden de klachtenprocedure evenwel niet. De visitatiecommissie adviseert de SHM om de klachtenprocedure een prominentere plaats te geven op de website. Een
andere suggestie is om een archief aan te leggen op de website waar oudere jaarverslagen,
krantjes en andere interessante documenten uit het verleden op geplaatst worden.
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Bij elk van de rubrieken is er een duidelijke verwijzing naar te downloaden folders, brochures,
verslagen, krantjes, formulieren en zo meer. Interessant is dat in elk van die rubrieken de betrokken contactpersonen duidelijk zijn vermeld met naam, foto en contactgegevens. Onder elk
van de rubrieken verschijnt ook het meest recente nieuws.



Inschrijving van kandidaat-huurders kan op het kantoor van Ons Dak zelf, via het online inschrijvingsformulier, maar sinds kort ook via een nieuwe online inschrijvingstool. Die kwam er nadat de
intakegesprekken bij inschrijving in het voorjaar van 2017 werden bevraagd, geanalyseerd en geëvalueerd en bleek dat kandidaten er de voorkeur aan gaven zich online in te schrijven. De ervaringen
sindsdien bewijzen dat ook, want het aantal effectieve inschrijvingen steeg met 69%. Na 6 maanden
blijkt reeds 83% van de kandidaten zich online in te schrijven. Via het invulformulier kunnen kandidaten de nodige informatie doorgeven aan de SHM en hun woonstkeuze bekend maken. Als de SHM
nog bijkomende vragen heeft of bijvoorbeeld de kandidaat wil wijzen op een te beperkte keuze, dan
belt een medewerker hem op. De kandidaat-huurder moet nog altijd wel een ondertekende versie
van het formulier doorsturen naar de SHM. De gesprekspartners van de visitatiecommissie toonden
zich net als de SHM zelf enthousiast over deze tool, die actoren zelf ook gebruiken om klanten van
hen in te schrijven.
Ons Dak informeert kandidaat-huurders op de website over de tweejaarlijkse actualisatie van het
inschrijvingsregister. Bij actualisatie stuurt de SHM aan elk OCMW een lijst van mensen die op de
eerste brief niet hebben gereageerd. Begeleidende instanties krijgen een kopie van de brief aan de
kandidaat-huurder, wanneer die daar zijn toelating heeft voor gegeven.



Ons Dak werkt op dit moment met nog 13 andere SHM’s een klantenportaal uit, waar klanten hun
volledig administratief en technisch dossier kunnen raadplegen en beheren. De operationalisering
ervan is gepland voor begin 2019.



Ons Dak heeft tal van zeer goed leesbare en duidelijke folders voor zowel kandidaat-huurders als
huurders. Het gaat om algemene onderwerpen als ‘Sociaal huren. Hoe en wat?’ of ‘Nieuwe huurder’
maar ook over wijzigingen in de gezinssamenstelling, huurachterstand, huuropzeg en tal van folders
over mogelijke aanpassingen aan de woning. De SHM heeft ook een aantal folders waarin ze huurders
inlicht over leefbaarheidsproblemen en bewonersparticipatie.



De brieven die de SHM stuurt naar (kandidaat-) huurders bevatten altijd contactpersoon en -gegevens en zijn doorgaans zeer klantvriendelijk, maar soms ook zeer kort en zakelijk – dat lijkt vooral
het geval voor standaardbrieven. De visitatiecommissie suggereert de SHM om deze impressie in
enkele van de vele overlegmomenten met huurders eens af te toetsen.



Ons Dak verspreidt 4 keer per jaar onder de naam ‘Ons Krantje’ een huurderskrant over het hele
patrimonium. De krant is het resultaat van een samenwerking tussen Ons Dak en de Huurdersadviesraad. Ze omvat artikels over nieuwe projecten, geplande renovaties, bewonersinitiatieven, bewonersoverleg of tevredenheidsmetingen maar ook praktische tips en aandachtspunten voor huurders.
De huurders met wie de visitatiecommissie sprak, waren lovend over het krantje. De bevraging die
de Hura bij een steekproef van huurders hield bevestigt dat oordeel.
Naast deze krant verspreidt Ons Dak ook regelmatig een digitale nieuwsbrief, waarop elke huurder,
actor en andere belangstellende kan intekenen. Ze speelt regelmatig persberichten door naar de
lokale pers zodat huurders ook op die manier informatie van Ons Dak te lezen krijgen.



Heel veel informatie bereikt de huurders via de kennismakingsbezoeken en de vele bewonersvergaderingen en infosessies die Ons Dak het jaar door organiseert (zie OD 4.4). Ook omwonenden informeert Ons Dak al bij het eerste (schets)ontwerp over nieuwe woonprojecten. Ze organiseert daarvoor
infomarkten, waartoe ze omwonenden uitnodigt met een zeer verzorgde en informatieve flyer of
folder (inclusief een plannetje). De plannen worden op tafel gelegd, medewerkers van Ons Dak en
architect geven toelichting en omwonenden kunnen hun bedenkingen formuleren en in dialoog gaan
met de architect en Ons Dak. Recente voorbeelden van dergelijke infomarkten betroffen de nieuwbouw in Beek, uitbreidingplannen in Gruitrode en Hoefkamp, en de masterplannen van Steenhoven
en ’t Kramelt. Volgens actoren slaagt de SHM erin eventuele onrust bij omwonenden daarmee weg
te nemen.
Ons Dak neemt soms ook deel aan initiatieven van andere actoren, om daar haar werking voor te
stellen. Een voorbeeld daarvan is een recente Familiedag in Dilsen-Stokkem.
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In haar jaarverslag, dat te lezen is op de website, rapporteert Ons Dak over ingediende klachten, met
beschrijving van de klacht en het gevolg dat ze eraan heeft gegeven. Het aantal klachten per jaar
schommelde de voorbije 5 jaar tussen 1 en 6; de meeste bleken niet of slechts deels gegrond.



De gesprekspartners van de visitatiecommissie tonen zich zeer tevreden over de klantvriendelijkheid
van zowel het administratief als het technisch personeel van de SHM en over de communicatiekanalen. Dat wordt bevestigd in de tevredenheidsmetingen waaruit algemene tevredenheid blijkt over de
dienstverlening van Ons Dak. De actoren tonen zich tevreden over de manier waarop zij met de SHM
kunnen samenwerken rond de dienstverlening van Ons Dak (bv. snel reageren op door hen gemelde
kwaliteitsproblemen of vragen over huurlasten of huurberekening). Verbeterpunten die de visitatiecommissie hoorde in het gesprek met huurders zijn het beter informeren wanneer geplande renovatiewerken in hun huis op een bepaald moment niet kunnen doorgaan en het voorzien van een
aanspreekpunt op een renovatiewerf, vooral als geen van de arbeiders de Nederlandse taal beheerst.

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties
snel en duidelijk
Beoordeling: zeer goed
Ons Dak communiceert correct met de Vlaamse overheid, meer specifiek de VMSW en het agentschap
Wonen-Vlaanderen. Woon- en welzijnsactoren en beleidsverantwoordelijken waarmee de visitatiecommissie sprak, geven aan dat de SHM een goede partner is om mee samen te werken, heel transparant is
en heel veel informatie deelt, zowel op vraag als op eigen initiatief. De visitatiecommissie beoordeelt de
prestaties van Ons Dak voor deze doelstelling als zeer goed.


Er zijn geen indicaties gevonden dat de informatiedeling met VMSW en Wonen-Vlaanderen niet optimaal zou verlopen. De SHM bracht de gegevens van de prestatiedatabank tijdig up to date, binnen
de mogelijkheden die de SHM daartoe had. Daardoor gaat de visitatiecommissie ervan uit dat Ons
Dak op een correcte en snelle manier met de gewestelijke overheid communiceert.



Ons Dak hecht veel belang aan een goede communicatie met beleids- en andere belanghebbende
organisaties in haar actieterrein omdat die een belangrijke rol kunnen spelen in het verhogen van
het draagvlak voor sociaal wonen en het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening.



Op het lokaal woonoverleg, waar de directeur en/of de senior-directeur de SHM vertegenwoordigen,
stelt Ons Dak zich zeer constructief op en levert ze heel vlot alle nodige informatie. Volgens de
deelnemers aan dat overleg komt de SHM goed gedocumenteerd aan de vergadertafel en bespreekt
ze er open haar (nieuwbouw- en renovatie)projecten al vanaf de conceptfase. Ze was zeer actief bij
de opmaak van de beleidsconvenanten voor Dilsen-Stokkem, Maaseik en Bree. Bij de opmaak en
actualisering van de lokale toewijzingsreglementen speelde de SHM een belangrijke rol evenals bij de
opmaak van het actieplan voor het inzetten van (semi-)publieke eigendommen voor sociale doeleinden, zo getuigen de actoren. Wat politici en ambtenaren waarderen is dat Ons Dak ook meedenkt
over bescheiden woningen, over projecten die niet de hare zijn en deelneemt aan een werkgroep
voor een doelgroepenplan voor projecten van een andere SHM.



Ons Dak heeft met de 5 burgemeesters, OCMW-voorzitters, sector-schepenen en secretarissen korte
lijnen waardoor knelpunten snel bespreekbaar zijn en zij informatie vlot uitwisselen. Met stedenbouwkundige ambtenaren bespreekt ze mogelijke grondaankopen en overlegt ze over projecten,
waarbij ze oog heeft voor de vragen van de gemeente. Ambtenaren appreciëren ook haar werkwijze
met stedenbouwkundige studies.



De SHM werkt nauw samen met tal van welzijnsactoren. Met de OCMW’s heeft ze structurele overlegmomenten en een snelle ad hoc communicatie via telefoon en mail. Ze informeert hen over huurders met achterstal en over kandidaat-huurders die niet reageren op een vraag tot actualisatie. Over
het project Stockheim communiceert Ons Dak met OCMW Dilsen-Stokkem in een taskforce en met
andere welzijnsorganisaties wisselt ze informatie uit voor een betere ondersteuning van hun klanten.
Ons Dak organiseerde in 2016 een infosessie voor maatschappelijk werkers van alle OCMW’s, een
infosessie voor gemeenschapswachten en 3 infosessies voor de 2 politiezones. In het najaar van 2018
herhaalt ze de infosessies voor OCWM’s, maar stelt ze die open voor alle welzijnsorganisaties.
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Ons Dak verwijst kandidaat-kopers door naar koopmaatschappij Landwaarts, waarmee ze ook de
gezamenlijke realisatie van een aantal gemengde projecten onderzoekt. Met SVK Maasland en SVK
Noord-Limburg wisselt ze alle nuttige informatie over kandidaat-huurders uit. Een van de medewerksters van Ons Dak is lid van de raad van bestuur van SVK Maasland en de senior-directeur is lid
van de algemene vergadering van beide SVK’s. Hij is ook coördinator van Woonplatform Limburg
vzw, het samenwerkingsverband van 9 Limburgse SHM’s. De directeur is actief lid van de raad van
bestuur van VVH. Regelmatig ontvangt Ons Dak groepen bezoekers die ze inlicht over haar algemene
werking of over specifieke onderwerpen. Dat zijn zowel collega-SHM’s (uit binnen- en buitenland) als
lokale verenigingen.



De actoren tonen zich allen opgetogen over de informatieverstrekking van Ons Dak en over de
samenwerking die ze met haar hebben. Enkele quotes die de visitatiecommissie noteerde zijn: ‘Ons
Dak is zeer toegankelijk, transparant en oplossingsgericht’ - ‘Ze houdt ons op de hoogte van problemen en koppelt ook terug over stappen die ze zet’ – ‘Er is zoveel mogelijk overleg met de nodige
partners’ – ‘Ons Dak reageert snel op kwaliteitsproblemen en zoekt oplossingen’ – ‘Plannen zijn
steeds bespreekbaar en de SHM zet je nooit met de rug tegen de muur’. Ze stellen ook dat de informatiekanalen naar hen voldoen. Er is de vertegenwoordiging van de gemeentebesturen in de raad
van bestuur, alsook de informatiedeling op het lokaal woonoverleg en op ad hoc overleg. Verder
krijgen de actoren de goed en evenwichtig opgebouwde jaarverslagen en de nieuwsbrief. De SHM
bezorgt het verslag van de raad van bestuur, inclusief de kwartaalrapporten, ook aan de burgemeesters van de betrokken gemeenten.

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten
Beoordeling: goed
Ons Dak peilt op diverse manieren naar de tevredenheid bij haar huurders en haalt daar verbeteracties
uit, maar is zich tegelijk bewust van de beperkingen en de valkuilen van bevragingen. Daarom zoekt ze
creatieve manieren om de respons zo hoog mogelijk te maken, schakelt ze de Hura mee in om objectiviteit te verhogen, houdt ze enquêtes kort, zet ze ook in op informele bevragingen en centraliseert ze de
enquêtering bij één medewerker. Ons Dak organiseerde van 2014 tot 2017 een groot leefbaarheidsonderzoek, deed in de afgelopen jaren een paar online bevragingen en een 5-tal schriftelijke bevragingen en
peilde voorts naar de tevredenheid van nieuwe huurders ter gelegenheid van de kennismakingsbezoeken.
In 2014 deed de Hura een bevraging over de dienstverlening van Ons Dak. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties op deze operationele doelstelling als goed.
 Ons Dak organiseerde tussen 2013 en 2017 een 5-tal schriftelijke bevragingen.
o In 2013 nodigde ze 400 huurders uit voor een bevraging over de uitgevoerde raamrenovatie
(o.a. de informatie vooraf, de uitvoering en de kwaliteit van de werken, de klantvriendelijkheid).
Ons Dak besprak de resultaten met de eigen technische dienst en de aannemer en de vervolgpunten werden afgehandeld. In ‘Ons Krantje’ van maart 2014 was een kort verslag van die
bevraging te lezen.
o In 2014 organiseerde ze bij een steekproef van 100 huurders een bevraging over de dienstverlening van onderhoudsfirma Cofely. Met een respons van 59% en een tevredenheidsgraad van
100% vielen er tijdens een evaluatiemoment met technische dienst en Cofely geen verbeterpunten uit te werken.
o Nog in 2014 ging bij 100 huurders een schriftelijke enquête door over de herstellingswerken
door Ons Dak. De SHM nam de resultaten van de bevraging, na een interne bespreking, mee
als verbetertrajecten rond bijvoorbeeld opleiding en klantgerichtheid. Heel specifieke problemen besprak ze met de betrokken huurders en nam ze ook met hen op.
o In 2015 organiseerde Ons Dak bij 130 huurders een enquête over uitgevoerde dakrenovaties.
De resultaten besprak ze met de firma en voor de gemaakte opmerkingen (bv. niet nakomen
van afspraken door de onderaannemer) werden oplossingen gezocht en gevonden.
o In 2016 tenslotte ging een schriftelijke enquête door naar aanleiding van de renovatie van de
verwarmingsinstallatie op de site De Licht in Dilsen-Stokkem. De belangrijkste opmerkingen
hadden betrekking op de uitvoering en kwaliteit van de renovatie, maar die opmerkingen besprak de SHM met de firma en er werd - tot tevredenheid van de huurders - gevolg aan gegeven.
Verslag van de bevraging is terug te vinden in het jaarverslag over het jaar 2016.
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Om de respons hoog te houden, organiseert Ons Dak tegenwoordig enkel nog eenvoudige, korte
enquêtes. Dat is ook de reden waarom ze geen gebruik maakt van de enquêtemodules van Wonen
Vlaanderen die ze te complex en te tijdsintensief noemt. Recent organiseerde ze twee online enquêtes met Survey Monkey, die ook een snelle verwerking mogelijk maakt. Een eerste bevraging hield ze
in 2017 over de poortrenovatie. Van de 59 uitgenodigden vulde 34% de enquête in. 88% toonde zich
tevreden. De opmerkingen die ontevreden huurders formuleerden werden met de firma besproken
en opgelost. Een tweede bevraging dat jaar was de bevraging over de dienstverlening van Cofely.
437 huurders werden aangeschreven en de respons bleef beperkt tot 15%. De resultaten besprak de
SHM op een evaluatiemoment met de firma. Van geen van deze bevragingen koppelde de SHM de
resultaten terug naar de deelnemers, ook niet via het jaarverslag. Met ontevreden huurders nam ze
wel contact om samen een oplossing te zoeken. Over de onderzoeksmethodiek maakte Ons Dak
telkens een evaluatie. Daarbij toonde de SHM zich tevreden over het gebruiksgemak voor huurder
en SHM, maar probleem is dat in de niet-betalende versie het aantal bereikte huurders niet bekend
is. De visitatiecommissie adviseert de SHM om een optimalisering van de methodiek te onderzoeken
met het oog op een groter bereik en meer verduidelijking door de huurder van de reden van ontevredenheid (mogelijkheid tot het geven van opmerkingen, bijvoorbeeld via open vragen).



Om de objectiviteit bij een bevraging over de dienstverlening van Ons Dak te verhogen, besloot de
SHM om in 2014 een enquête op te stellen samen met de huurdersadviesraad die deze dan tijdens
een huisbezoek bij huurders ging afnemen. De leden van de Hura werden uitgebreid voorbereid op
de huisbezoeken en betrokken bij de verwerking van de resultaten. Ze gingen op huisbezoek bij 55
gezinnen en konden bij 84% ervan de bevraging afnemen. Van de huurders bleek 80% tevreden en
20% matig tevreden. De resultaten en opmerkingen besprak de Hura achteraf met de directie. Bij de
bevraging formuleerden nogal wat huurders kritiek op de uitvoering van herstellingen door externe
firma’s en daarom suggereerde de Hura om steekproefsgewijs een aantal werkbonnen evenals de
kwaliteit van de herstelling te controleren. Als gevolg van deze aanbeveling verbeterde de lay-out
van de werkbonnen met vermelding van de uiterste uitvoeringsdatum en volgt een medewerker
minimum elke 14 dagen de uitgestuurde werkbonnen op. Een andere tip uit de bevraging was om de
website meer interactief te maken. Gevolg was de lancering van een nieuwe website met extra
aandacht voor de volledigheid van informatie en een tool om meldingen te kunnen doorgeven. In
‘Ons Krantje’ van december 2014 verscheen een kort verslag van de bevraging.



Van 2014 tot 2017 deed Ons Dak een groot leefbaarheidsonderzoek bij 1.800 huurders. Onderwerpen
waren onder meer de leefbaarheid in de buurt, overlastkwesties, relaties met buren en dienstverlening van de SHM. Een medewerker van de SHM deelde in 51 woonwijken de enquête deur aan deur
uit en ging ze nadien terug ophalen. Huurders die hulp nodig hadden begeleidde ze bij het invullen
van de vragenlijst. 961 huurders of 53% vulden de enquête in die nadien werd verwerkt en per buurt
in radargrafieken gegoten. Om stigmatisering te voorkomen publiceerde de SHM de grafieken niet,
maar een eerste terugkoppeling deed ze in ‘Ons Krantje’ van juni 2014; tijdelijk verschenen de resultaten ook op de website. In sommige buurten besprak de SHM de resultaten in een bewonersoverleg,
waar ze samen met de bewoners zocht naar oplossingen voor vermelde problemen. Op die bijeenkomsten werden ook eigenaars in de wijk, de wijkinspecteur, het buurtwerk en andere relevante
actoren uitgenodigd. In buurten waar er geen behoefte was aan dergelijke bijeenkomst gebeurde de
terugkoppeling via een folder.



Ons Dak doet ook heel wat bevragingen via een huisbezoek. De meeste bij de kennismakingsbezoeken, maar in 2015 bezocht ze ook 22 huurders die wonen in een woning aangepast voor personen
met een fysieke beperking. De SHM peilde naar tevredenheid over de specifieke aanpassingen in de
woning, de bewegingsruimte, de toegankelijkheid en het wooncomfort. 82% toonde zich tevreden
en 13% matig tevreden. Een aantal opmerkingen hadden betrekking op de overgang tussen binnenen buitenruimte, hoogte van toilet en keukenkasten en handgrepen in de badkamer. Ons Dak nam
de resultaten van de bevraging mee naar nieuwbouwprojecten.
In 2009 startte de medewerker bewonerscontacten met de kennismakingsbezoeken bij nieuwe huurders (zie OD 4.1). Tussen 2013 en 2018 bezocht ze 1.050 nieuwe huurders. De bevraging is één aspect
van het bezoek en vraagt onder andere naar de tevredenheid met de staat van de woning en de
buurt, de dienstverlening van de SHM en de klantvriendelijkheid. De tevredenheid over al deze
thema’s is over het algemeen vrij groot. De meeste bemerkingen gaan over nog uit te voeren herstellingen; die bemerkingen neemt de medewerker mee naar intern overleg. In het jaarverslag doet
de SHM verslag van deze huisbezoeken. Inmiddels heeft Ons Dak zich voorgenomen om in het najaar
van 2018 de enquête bij de kennismakingsbezoeken te evalueren, want het gevoel is dat ze heel
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formeel is en weinig toegevoegde waarde heeft bij de bezoeken omdat de huurder dan toch informeel bevraagd wordt over zijn tevredenheid en bemerkingen.
Minder formeel bevraagt de medewerker bewonerscontacten huurders ook op bewonersoverleg over
bijvoorbeeld de website, de brieven en de toegankelijkheid van de SHM en bij keukenrenovaties
wordt iedere huurder na uitvoering van de werken bezocht en zijn ervaringen genoteerd. Die vormen
de basis voor acties bij later geplande renovaties.


Ons Dak evalueert haar bevragingen op regelmatige basis. Een van de bezorgdheden is om de respons zo hoog mogelijk te krijgen. Daarom maakt ze wel eens gebruik van terugzendomslagen, een
herinneringstelefoontje of zelfs een activiteit in buurten waar ze een lage respons vaststelt (bv. een
paasactiviteit op het speeltuintje in wijk Hoefkamp in Dilsen-Stokkem).

De visitatiecommissie stelt vast dat Ons Dak in de afgelopen jaren diverse tevredenheidsmetingen heeft
georganiseerd en daarvoor diverse methodieken heeft aangewend. De huurders toonden zich in meerderheid tevreden met de dienstverlening van de SHM, de woningen en de buurt. De SHM beklemtoont
dat ze ook veel belang hecht aan de spontane uitingen van tevredenheid door huurders, per mail of
telefoon, en dat ze die positieve signalen deelt met alle medewerkers.
Een aantal suggesties die de visitatiecommissie nog wil meegeven aan de SHM zijn de volgende:
 Onderzoek hoe het zeer waardevolle materiaal dat het grote leefbaarheidsonderzoek heeft opgeleverd de maatschappij kan helpen om in haar wijkenbeleid te focussen op potenties of problemen in
bepaalde wijken. Een mogelijkheid is om studenten van een hogeschool of universiteit het materiaal
uit de 51 wijken te laten samenleggen en vergelijken om daar nuttige conclusies en werkpunten uit
te halen.
 Koppel resultaten van bevragingen meer systematisch terug naar deelnemers eraan. Dat kan bijvoorbeeld in Ons Krantje, bij briefwisseling die jaarlijks naar huurders wordt gestuurd of op de website.
Het zou goed zijn mocht de SHM daarvoor een strategie uittekenen die voor iedereen duidelijk is.
 Stel voor de SHM een doel welke metingen in de komende jaren bij welke klanten moeten worden
gehouden en met welke frequentie. Dit moet toelaten om resultaten van metingen te vergelijken en
op basis daarvan de tevredenheid te monitoren.
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5. AANBEVELINGEN

5.1

Aanbevelingen voor de SHM

De uitkomsten van de prestatiebeoordeling geven aan dat Ons Dak op alle doelstellingen goede tot zeer
goede prestaties levert. De visitatiecommissie feliciteert de SHM hiervoor en formuleert daarom geen
aanbevelingen. Op verschillende plaatsen in dit rapport zijn wel suggesties gedaan die de goede prestaties kunnen borgen voor de toekomst of nog verbeteren. Het is aangewezen dat de SHM dit ook meeneemt naar de toekomst toe.

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen maatregelen
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM geen maatregelen te nemen.

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 die in een bepaalde context een zeer effectieve en efficiënte
aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s en woonactoren
wordt gebracht.
1. Ons Dak ontwikkelde een inschrijvingstool op de website waardoor kandidaat-huurders zich op een
gemakkelijke en laagdrempelige manier snel kunnen inschrijven, of intermediairen dat voor hen kunnen doen. Bovendien zien kandidaten meteen voor hoeveel woningen zij in aanmerking komen. De
tool werd in oktober 2017 gelanceerd en bekend gemaakt. Het aantal inschrijvingen steeg met 69%
waarvan 85% leidt tot een effectieve inschrijving. 83% van de kandidaten schrijft inmiddels online in.
De doorloopsnelheid steeg en de workload voor de OCMW’s en Ons Dak daalde evenals de loketbezoeken bij de SHM. De VMSW pikte het idee onmiddellijk op en organiseerde een druk bijgewoonde
infosessie voor de hele sector.
2. Ons Dak ontwikkelde ook een online tool ‘renovatiewerken aan mijn woning’. De huurder kan zonder
dat hij daarvoor de SHM moet contacteren online opzoeken welke renovatiewerken aan zijn woning
in de toekomst voorzien worden. Ook deze tool is laagdrempelig, vermindert de workload van de
medewerkers en voorziet iedereen van dezelfde informatie (al blijken in het up to date houden van
de informatie voorlopig nog kinderziekten te schuilen). De informatie zorgt er bijvoorbeeld voor dat
een huurder, beter ingelicht, kan overwegen of hij zijn woning nog zal herschilderen of behangen.
3. Tussen 2014 en 2017 organiseerde Ons Dak een groot leefbaarheidsonderzoek. Het betreft een huisaan-huis bezorgde vragenlijst die zo nodig onder begeleiding kon worden ingevuld. De resultaten
werden per wooncomplex of wijk verzameld en gekoppeld met data zoals verloop, huurachterstand
en huurprijs. Daaruit onderstond voor ieder van de 51 wijken een vergelijkbare radargrafiek. Die grafieken besprak de SHM op het bewonersoverleg van de wijk of het wooncomplex, samen met wijkagent, gemeenschapswacht, buurtwerkers, .. Ze vormen de aanleiding om situaties in de wijk breder
in kaart te brengen en er oplossingen voor te zoeken samen met de bewoners.
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De radargrafieken zijn een nuttig en betrouwbaar instrument om wijken en gemeenten naar leefbaarheid onderling te vergelijken. De radargrafieken geven aan op welke wijken Ons Dak méér moet
focussen en waar de dienst bewonerscontacten meer of minder moet inzetten.
De visitatiecommissie ziet de grote meerwaarde van dergelijk grootschalig onderzoek voor de aanpak
rond leefbaarheid en om het gesprek met bewoners aan te gaan, maar denkt dat het verzamelde
materiaal veel interessante informatie bevat die nu nog onderbenut wordt. Een mogelijkheid is dat
studenten van een hogeschool of universiteit het materiaal uit de 51 wijken samenleggen en vergelijken om daar nuttige conclusies en werkpunten uit te halen.
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Een mogelijkheid is om studenten van een hogeschool of universiteit het materiaal uit de 56
wijken samen te leggen en te vergelijken om daar nuttige conclusies en werkpunten uit te
halen;

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Overzicht gevoerde gesprekken
Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur)
- Gerard Ignoul, voorzitter, afgevaardigde OCMW Maaseik
- Jo Brouns, afgevaardigde provincie Limburg (ook burgemeester Kinrooi)
- Conny Mertens, afgevaardigde OCMW Dilsen-Stokkem
- Erik Sterken, afgevaardigde stad Bree
- Karien Vandewal, afgevaardigde stad Maaseik
- Noël Vandeboel, senior-directeur
- Koen Van den Bruel, directeur
Medewerkers SHM
- Johan Bongers, patrimoniumbeheerder
- Kim Driessen, medewerkers huuradministratie inschrijving en toewijzing
- Esther Geerkens, medewerker huuradministratie opvolging
- Marco Pass, projecttoezichter, preventieadviseur
- Hermine Roex, medewerker projecten en directiesecretariaat
- Geert Roosen, medewerker patrimoniumbeheer
- Noke Venken, medewerker bewonerscontacten collectief
- Vicky Verlaak, medewerker huuradministratie debiteurenbeheer
- Hein Daerden, extern financieel planner
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie
- Inge Reumers, deskundige ruimtelijke ordening, gemeente Meeuwen-Gruitrode
- Liesbeth Bleux, deskundige doelgroepen – jeugddienst, stad Maaseik
- Marly Heeren, projectmedewerker dienst maatschappelijke integratie, stad Maaseik
- Veerle Venken, dienst ruimte, stad Maaseik
- Sabrina Claessens, buurtwerkster ontmoetingscentrum ‘De Zavel’, stad Dilsen-Stokkem
- Peter De la haye, diensthoofd ruimtelijke ordening en mobiliteit, stad Dilsen-Stokkem
- Tom Brusten, omgevingsambtenaar, stad Bree
- Rik van de Konijnenburg, woonbeleidscoördinator, stad Bree
- Werner Verlaak, groenambtenaar, gemeente Kinrooi
Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers
- Ann Kuijpers, diensthoofd sociale dienst, OCMW Bree
- Benny Jansen, diensthoofd sociale dienst, OCMW Dilsen-Stokkem
- Gabriëlla van Grootel, dienstencentrumleidster/woonassistent Stockheim, OCMW Dilsen-Stokkem
- Sandra Cornelissen, zorgcoach – dienst zorg en ouderen, OCMW Kinrooi
- Erwin Vanham, clusterhoofd sociale zaken, OCMW Kinrooi
- Dirk Vranken, diensthoofd sociale zaken, OCMW Maaseik
- Mario Winters, diensthoofd individuele hulpverlening, OCMW Meeuwen-Gruitrode
- Vera Hermans, preventieve woonbegeleiding, CAW Limburg
- Luc Lemkens, algemeen directeur, vzw De Meander
- Azize Naoual, juridisch adviesgeefster, Huurderssyndicaat
- Michel Peulen, coördinator, SVK Maasland
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-

Phil Schrijvers, wijkinspecteur Dilsen, Politie Maasland
Sander Symons, medewerker mobiel 2b team, Noolim psychiatrische thuisbegeleiding
Jan Vandeberg, directeur, Jeugdzorgcentrum Kinrooi

Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners)
- 18 huurders
De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld.
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen)
- Jan Creemers, burgemeester, stad Maaseik
- Pierre Houben, voorzitter, OCMW Dilsen-Stokkem
- Lydie Jacobs, voorzitter, OCMW Meeuwen-Gruitrode
- Jacques Leten, schepen sociale huisvesting en OCMW-voorzitter, stad en OCMW Bree
- Anita Meerten, voorzitter, OCMW Kinrooi
- Lydia Peeters, burgemeester stad Dilsen-Stokkem
- Marcel Raets, voorzitter, OCMW Maaseik
Uitgenodigd maar verontschuldigd of niet aanwezig
Schepencollege van Kinrooi (burgemeester aanwezig op gesprek raad van bestuur) en Meeuwen-Gruitrode, ambtenaren van provincie Limburg, IGS Hartje Hageland, Politie Carma, MPI Ter Engelen/Sherpa,
Opvoedingswinkel Maaseik, Ommersteyn vzw, RIMO Limburg, Stebo vzw, SVK Noord-Limburg
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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 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 functie
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
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banken gebruikelijk is. Er zijn momenteel iets minder dan 20
EKM’s actief, verspreid over heel Vlaanderen (cf. www.sociaalwoonkrediet.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 EPB-eisen
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=1019843).
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 verou-

derde 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 toewijzingsreglement) 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 woonen 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
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huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.
(cf.
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&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 renovatieof 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 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
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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).
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 Uwaarde 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 Gronden Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) biedt SHM’s de mogelijkheid om via een investeringsfonds betaalbare kavels, huuren 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.
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)
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Formele reactie van
Ons Dak (7070), Maaseik
op het visitatierapport
van 12 februari 2019

Sociale huisvestingsmaatschappij cv Ons Dak
Maastrichtersteenweg 3i- 368o Maaseik
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CORRECTE SERVICE IN WOONKWALITEIT

E-mail: info@onsdak.be
Website: www.onsdak.be

Aan mevrouw Liesbeth Homans

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Aan Luc Joos
Voorzitter visitatiecommissie
Contact:
Koen Van den Bruel - directeur

Tel: 089 51 84 0l - Email: koen.vandenbruel@,onsdak.be
uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

Maaseik
2019-02-26

Prestatiebeoordeling door de visitatiecommissie
Definitieve vísitatierapport van 12 februari 2019

Geachte mevrouw de minister
Geachte heer Joos

Het tweede, definitieve visitatierapport over de prestaties van onze woonmaatschappij werd door de
visitatiecommissie voorgesteld aan de raad van bestuur.

De raad, de directie en alle medewerkers zijn opgetogen over de behaalde resultaten en de uitgebreide
beoordelingen die in het visitatierapport werden neergeschreven. Ze weerspiegelen een getrouw beeld van
de wijze waarop wij dagdagelijks onze dienstverlening aanbieden, onze interne werking organiseren en
onze communicatiestrategie uitdragen.
In het vorige visitatierapport werden wij als lerende maatschappij, die constant zoekt naar verbetering van
haar werking, omgeschreven. Wij blijven dit doen en de aanbevelingen die de visitatiecommissie in haar
rapport meegaf, zijn reeds vertaald naar nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Wij blijven ook inzetten op
samenwerking en informatiedeling binnen de sector om antwoorden te bieden aan nieuwe noden in onze
snel evoluerende maatschappij. De door de visitatiecommissie aangehaalde goede praktijken sluiten hierbij
aan.

Namens het voltallige Ons Dak-team wens ik de leden van de visitatiecommissie te bedanken voor hun
inspanningen en het omstandig geschreven rapport.
Het was een boeiende en leerrijke ervaring!

Met vriendelijke groeten
Voor de cv Ons Dak
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Beslissing van de minister
n.a.v. het visitatierapport
van 12 februari 2019 van
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