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Aandelen

Provincie Limburg 260

Agentschap Wonen-Vlaanderen 260

Vzw Vooruitzicht en Voorzorg 160

Maatschappelijke en Ontwikkelingswerken – Hasselt 160

Stad Bilzen 155

Belfius Verzekeringen – België – Brussel 150

Stad Hasselt 110

VKW Limburg - Hasselt 90

Cv Limcoop – Hasselt 80

Unizo – Hasselt 80

Vzw Groep M.S.I. – Hasselt 80

Vzw Sociaal Dienstbetoon – Hasselt 80

Gemeente Alken 50

Gemeente Hoeselt 50

Gemeente Kortessem 35

TOTAAL 1800

Aandeelhouders
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Raad van bestuur

Carien Neven Voorzitter Maatschappelijke- en Ontwikkelingswerken
Hanan Nahas Bestuurder Limcoop – Hasselt 
Koen Hendrix Bestuurder VKW Limburg
Lies Jans Bestuurder Stad Hasselt
Pieter Konings Bestuurder Provincie Limburg
Guido Cleuren Bestuurder Stad Bilzen
Astrid Clabots Bestuurder Unizo – Hasselt 
Frank Vroonen Bestuurder Gemeente Alken
Werner Raskin Bestuurder Gemeente Hoeselt
Ria Steegmans Bestuurder Gemeente Kortessem
Cis Sterkens Bestuurder Vzw Vooruitzicht en Voorzorg

Directiecomité

Koen Hendrix Voorzitter
Carien Neven 
Astrid Clabots 

Auditcomité

Koen Hendrix Voorzitter
Pieter Konings 
Koen Beulen Extern adviseur 

Toewijzingscomité

Carien Neven Voorzitter
Lies Jans Stad Hasselt
Guido Cleuren  Stad Bilzen
Werner Raskin Gemeente Hoeselt
Frank Vroonen Gemeente Alken
Ria Steegmans Gemeente Kortessem
Reinout Van der Sijpe Diensthoofd Bewonerszaken

Bedrijfsrevisoren
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Tom Quittelier
Singelbeekstraat 10
3500 Hasselt
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Medewerkers
Directie
Alain Bielen  Directeur
Marcel Croes  Adjunct-directeur
Mieke Clijsters  Beleidsmedewerker

Bewonerszaken
Reinout Van der Sijpe  Diensthoofd 
Els Borgions  Toewijzingen
Nele Hendriks  Maatschappelijk assistent
Katrien Joosten  Maatschappelijk assistent
Jolien Timmers  Maatschappelijk assistent
Carine Daniëls  Debiteuren

Financiële zaken
Marcel Croes  Diensthoofd
Daisy Gaillard  Boekhouder

Patrimoniumbeheer
Alain Bielen  Aankoop / Overdrachten
Wendy Vanhex  Verkoop 

Technische zaken
William Nelissen  Diensthoofd / Werfleider
Frank Louwet  Projecten
Raf Huysmans  Werfleider
Albert Ory  Secretariaat
Wendy Vanhex  Secretariaat
Leo Vanstee  Secretariaat
Marc Hansen  Technieker
Werner Plessers  Technieker

Secretariaat
Fien Haesevoets  Onthaal en secretariaat
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Ligging Oppervlakte

Alken Langveld 23 are 38 ca

Bilzen
Nieuwstraat 49 are 23 ca
Braamstraat 8 are 80 ca
Klinkstraat 25 are 97 ca

Hasselt
Oude Luikerbaan 4 are 69 ca

Buizerdstraat (Kuringen)  10 are 62

Hoeselt
Gansterenstraat 20 are 17 ca

Middelste Kommen 1 ha 40 are 27 ca 

Kortessem - -

Woningen  
verhuurd

BA2  
verkocht

Woningen 
verkocht Totaal

ALKEN
Hakkeveld 121 - 10 131
Totaal Alken 121 - 10 131
BILZEN
Gansbeek/Broekemveld 186 20 11 217
Meremweg 7 - - 7
Pater Damiaanstraat 19 - - 19
Stationlaan 54 7 - - 7
Hospitaalstraat 25 - - 25
Nieuwstraat 4 - - 4
Biesenpoort 11 - - 11
Vlinderhof 12 - - 12
Grote Spouwen     
Riemsterweg 427 5 - - 5
Blondes Winning 8 - - 8
Beverst     
Schoonbeek 179 12 10 201
Mopertingen     
Maastrichterstraat 14  -  - 14
Munsterbilzen     
Aan de Waterstraat 73 - 6 79
Rijkhoven     
Pleinstraat 15 - - 15

Grondreserve

Woningpatrimonium op 31.12.2019

vervolg ⊲
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Eigenbilzen    
Braamstraat 27 - - 27
Lochstraat - - 1 1
Totaal Bilzen 592 32 28 652
HASSELT
Gouverneur Roppesingel 3 - - 3
Oude Luikerbaan 5 - - 5
Melkvoetstraat 1 - - 1
Kuringen     
Rode Rok 213 64 5 282
Meidoornlaan 22 - - 22
Grote Baan 9 - - 9
Roeselstraat 15 - - 15
Crutzenstraat 71 - - 28
Kermt     
De Stockheimlaan 22 - - 22
Belgiëplein 13 - - 13
Pollenusstraat 20 - - 20
Heerstraat 12 - - 12
St. Lambrechts-Herk     
Aan de Bosstraat 60 14 18 92
Nieuwe winning 100 - 4 106
Totaal Hasselt 566 78 27 630
HOESELT
Demerdal 127 2 11 140
Europalaan Den Toetelaer 28 - - 28
Stationsstraat 15 - - 15
Aphrodite 29 - - 29
Groenstraat 2 - 2 4
Hazendans 16 - - 16
Alt Hoeselt 5 - - 5
Totaal Hoeselt 222 2 13 237
KORTESSEM
Hachent 100 8 6 114
Vliermaalroot     
Vliermaalroot 101 - 2 103
Vliermaal     
Pastorij, Leopold III-laan 3 - - 3
Wintershoven     
Stations-, Wintershovenstraat 4 - - 4
Totaal Kortessem 208 8 8 224

TOTALEN 1709 120 86 1874

vervolg Woningpatrimonium ⊲
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Woningen  
verhuurd

Handels- 
    panden

Woningen 
verkocht

Woningen 
aanbesteed  
of in opbouw

Projecten in 
ontwerp Totaal

ALKEN
Alken 121 - 10 14 11 156
Totaal Alken 121 - 10 14 11 156
BILZEN
Bilzen 271 - 27 - 52 350
Grote Spouwen 13 - - - - 13
Beverst 179 - 20 - - 199
Mopertingen 14 1 - - - 15
Munsterbilzen 73 - 6 - - 79
Eigenbilzen 27 - 1 - 10 38
Rijkhoven 15 - - - - 15
Totaal Bilzen 592 1 54 - 62 709
HASSELT
Hasselt 9 - - - 50 59
Kuringen 330 - 67 - 30 427
Kermt 67 - - - - 67
St. Lambrechts-Herk 160 - 33 - - 193
Totaal Hasselt 566 - 100 - 80 746
HOESELT
Hoeselt 217 8 12 (39 kavels) 20 257
Alt Hoeselt 5 - - - - 5
Totaal Hoeselt 222 8 12 - 20 262
KORTESSEM
Kortessem 100 - 11 16 - 127
Guigoven - - - 16 - 16
Vliermaal 3 - - - - 3
Vliermaalroot 101 - 1 12 - 114
Wintershoven 4 - - - - 4
Totaal Kortessem 208 - 12 44 - 264

TOTALEN 1709 9 188 58 173 2137

Woonpatrimonium + projecten – samenvatting
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Eengezinswoningen Appartementen
Totaal

1 slpk. 2 slpk. 3 slpk. 4 slpk. 5 slpk. studio 1 slpk. 2 slpk. 3 slpk. 4 slpk.

ALKEN
Alken - 31 63 6 - - 9 12 - - 121
Totaal Alken - 31 63 6 - - 9 12 - - 121
BILZEN
Bilzen - 65 82 15 - - 13 94 2 - 271
Beverst - - 121 20 - - - 38 - - 179
Grote Spouwen - 6 2 - - - 2 2 - 1 13
Mopertingen - - - - - - 9 5 - - 14
Munsterbilzen 2 2 24 19 - - - 8 18 - 73
Eigenbilzen - - 6 - - - 5 15 1 - 27
Rijkhoven - - 7 - - - - 8 - - 15
Totaal Bilzen 2 73 242 54 - - 29 170 21 1 592
HASSELT
Hasselt - 1 - - -  - 1 4 3 - 9
Kuringen 16 4 116 28 3 11 17 129 5 1 330
Kermt - - - - - - 19 42 6 - 67
St. Lambrechts-Herk (1 adl) 12 86 21 - - - 32 8 - 159
Totaal Hasselt 16 17 202 49 3 11 37 207 22 1 565
HOESELT
Hoeselt 3 5 69 - - - 57 73 10 - 217
Alt Hoeselt - 4 - 1 - - - - - - 5
Totaal Hoeselt 3 9 69 1 - - 57 73 10 - 222
KORTESSEM
Kortessem - 34 67 - - - - - - - 101
Vliermaal (1 vergz.) - - - - - - 3 - - 3
Vliermaalroot - - 74 3 - - - 24 - - 101
Wintershoven - - 4 - - - - - - - 4
Totaal Kortessem - 34 145 3 - - - 27 - - 209

TOTALEN 21 164 721 113 3 11 132 489 53 2 1709

Aantal woningen voor verhuur ifv. aantal slaapkamers
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HOESELT – wijk Demerdal 1 – herontwikkeling/verdichting fase 1

Project De herhuisvesting, sloop en nieuwbouw gebeurde in 2 fases.  
Fase 1 – slopen van 17 woningen, vervangende nieuwbouw van  
27 appartementen en 2 gezinswoningen.

Ontwerper Luc Baert – DBV Architecten, Hasselt
Aanbesteding 04.08.2016
Aanvang werken Fase 1 – 18.04.2017
Aannemers Bouw – Gemoco € 3.243.535,38
 Elektriciteit – Geukens elektro nv € 235.195,90
 HVAC – Sanitair Peeters & Zn € 783.867,99
 Liften – Coopman Orona € 94.567,00
Eindbedrag Totaal > € 4.357.166,27
Opgeleverd 16.08.2019
Financiering Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest

Nieuwbouw opgeleverd in 2019
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ALKEN – Eduard Dompasstraat

Project  Bouwen van 11 appartementen en 3 woningen met 1, 2 en 3 slaapkamers.
Ontwerper Sarah Buntinx – Buntinx-Pyncket Architecten, Alken
Aanbesteding 17.08.2017
Aanvang werken 20.08.2018
Aannemers Bouw – Bouwbedrijf Janssen € 1.597.536,77
 Elektriciteit – Gielen Elektriciteitswerken  € 167.717,57
 HVAC – Bouwbedrijf Janssen € 571.923,58
Bestelbedrag Totaal > € 2.337.177,92
Vermoedelijke oplevering 01.07.2020
Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest

HASSELT – Kuringen Rode Rok fase 2

Project Fase 2 – afbraak van 16 woningen en bouwen van 32 appartementen.
Ontwerper Luc Baert – DBV Architecten, Hasselt
Heraanbesteding 21.10.2019
Aanvang werken 15.05.2020
Aannemers Bouw – Strabag € 4.318.198,72
 HVAC – De Kock bvba € 924.977,24
 Elektriciteit – Gielen Elektriciteitswerken € 325.967,02
 Liften – Coopman Orona € 85.512,00
Bestelbedrag Totaal > € 5.654.654,98
Vermoedelijke oplevering 16.11.2021
Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest

HOESELT – Middelste Kommen

Project Uitbreiding van de bestaande wijk. Herbestemming van 40 sociale  
huurwoningen naar 39 bouwkavels. Dit project kaderde in een samen-
werking tussen de gemeente Hoeselt, Kolmont Woonprojecten nv,  
cv Kleine Landeigendom Tongeren en Cordium cvba.  
De wegenaanleg privé/sociale huisvesting gebeurt los van elkaar.

Aanvang werken 30.11.2018
Aannemer Carmans nv
Bestelbedrag € 3.448.510,64
Vermoedelijke oplevering 01.04.2020
Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest

Nieuwbouw in uitvoering

vervolg ⊲
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KORTESSEM – ’t Hachent

Project Bouwen van 9 appartementen en 7 rijwoningen met mogelijkheid 
tot ondergronds parkeren voor de bewoners en 8 bovengrondse 
parkings.

Ontwerper CreJA Architectuur bvba, Hasselt
Aanbesteding 29.01.2018
Aanvang werken 23.07.2018
Aannemers Bouw & Afwerking – Bouwbedrijf Janssen € 2.026.473,91
 HVAC & Technieken – Danio & Partners € 743.728,95
Bestelbedrag Totaal > € 2.770.202,86
Vermoedelijke oplevering 01.07.2020
Financiering bouw  Renteloze lening VMSW

KORTESSEM – Gauwerstraat 16

Project De pastorij wordt verbouwd tot 3 appartementen met 2 slaapkamers.
Ontwerper  Quirynen & Jacobs Architecten, Genk
Aanbesteding 17.03.2016
Aanvang werken 30.01.2019
Aannemer Meeusa
Bestelbedrag € 505.980,23
Vermoedelijke oplevering 01.09.2020
Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest

KORTESSEM – Tongersesteenweg Guigoven

Project De VMSW ontwikkelde een CBO-procedure als een van de samen-
werkingen met de privésector om nieuwe sociale woningen te  
bouwen. Bij beslissing van 21.10.2015 ging Cordium akkoord met 
deelname aan CBO nr. 10, hetgeen inhoudt dat Cordium na inspraak  
over het ontwerp het te realiseren CBO-project binnen haar werk-
gebied dient te verwerven aan de vastgestelde FS3 financierings-
plafonds.

Ontwerper Desmedt Architecten bvba, Heverlee
Stand van het project Opdracht gegund aan Bouwbedrijf Meekers op 26.04.2019
Bestelbedrag € 2.871.771,51
Aanvang werken 13.05.2019
Vermoedelijke oplevering 12.11.2020
Financiering bouw  Renteloze lening VMSW

vervolg Nieuwbouw in uitvoering ⊲
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ALKEN – Langveld fase 2 – woningen aan het plein

Project Bouwen van 11 woningen met 3 slaapkamers.
Ontwerper a2o Architecten, Hasselt
Stand van het project Voorontwerp
Financiering bouw  Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest

ALKEN – Hakkeveldstraat nrs. 24, 26, 28 – renovatie 3 woningen naar 9 woongelegenheden

Project Bouwen van 11 woningen met 3 slaapkamers.
Ontwerper a2o Architecten, Hasselt
Stand van het project Voorontwerp
Financiering bouw  Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest

BILZEN – Bivelenhof

Project Ontwerpen en bouwen van 52 woongelegenheden inclusief om-
gevingsaanleg (Design & Build). Deze mededingingsprocedure met 
onderhandeling verloopt in 4 fasen:

 Fase 1 – Selectiefase en beperking van het aantal kandidaten. Hier 
beoordeelt Cordium de intrinsieke kwaliteiten op basis van de inge-
diende aanvragen tot deelname.

 Fase 2 – Onderhandelingsfase voor het voorontwerp. Na fase 
1 krijgen de geselecteerden het bestek en wordt een offerte en 
voorontwerp ingediend. In fase 2 wordt het ingediende voorontwerp 
beoordeeld. Na deze beoordeling worden de ingediende offertes 
gerangschikt. De meest gunstig gerangschikte offerte binnen het 
budget wordt tot de derde fase, de onderhandelingsfase, toegelaten.

 Fase 3 – Onderhandelingsfase voor het uitvoeringsontwerp. In deze 
fase maakt de meest gunstig gerangschikte inschrijver het dossier 
basisaanbesteding op en vraagt de vergunningen aan. De SHM 
bepaalt in overleg met de inschrijver de timing. De SHM vraagt de 
VMSW om opname in de korte termijnplanning en dient het dos-
sier basisaanbesteding, de omgevingsvergunning en een bewijs 
van een zakelijk recht op de grond (verkoopovereenkomst, aan-
koop-verkoopbelofte, …) in. Na opname in de korte termijnplanning 
en na kennisgeving van de gunning is een D&B-verrichting vatbaar 
voor toewijzing op een jaarbudget.

 Fase 4 – Uitvoering van de werken.
Stand van het project Fase 3
Aanbesteding 30.04.2019

Nieuwbouw in ontwerp

vervolg ⊲
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BILZEN – Eigenbilzen Braamstraat – uitbreiding

Project Het project grenst aan onze woningen aan de Braamstraat. Het is 
de bedoeling om over de volledige diepte van het terrein een tiental 
woningen te bouwen. De bestaande ondergrondse garage wordt 
uitgebreid. Door het parkeren ondergronds te organiseren blijft het 
bestaande groene binnenplein met aangelegde daktuin behouden.

Ontwerper FCS Architecten, Hasselt 
Stand van het project Voorontwerp in opmaak
Financiering bouw Renteloze lening VMSW

HASSELT – St. Lambrechts-Herk Nieuwe Winning

Project Bouwen van in totaal 50 sociale woongelegenheden in 2 fases.  
Dit is de verdere uitbouw van de wijk Nieuwe Winning aan de  
Disselstraat.

 Fase 1 – 21 appartementen en verkoop van 20 sociale kavels.
 Fase 2 – 29 appartementen.
Ontwerper Luc Baert – DBV Architecten, Hasselt 
Stand van het project Het verplicht archeologisch onderzoek heeft de wegeniswerken met 

bijna 1 jaar vertraagd. De uitvoering voor de infrastructuurwerken is 
voorzien voor 2021.

Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest

HASSELT – Kuringen Rode Rok fase 3

Project Fase 3 – afbraak van 18 woningen en bouwen van 30 appartementen.
Ontwerper Luc Baert – DBV Architecten, Hasselt
Stand van project Voorontwerp 
Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest

vervolg Nieuwbouw in ontwerp ⊲
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HOESELT – wijk Demerdal 1 – herontwikkeling/verdichting fase 2

Project De herhuisvesting, de sloop en de nieuwbouw gebeurt in 2 fases.
 Fase 2 – nieuwbouw van 20 appartementen.
Ontwerper Luc Baert – DBV Architectenbureau, Hasselt
Stand van het project Voorontwerp
Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest

KORTESSEM – Gauwerstraat – bouwen van 9 nieuwbouwappartementen

Project Invullen van onbebouwde grond naast de pastorij.
Ontwerper  Quirynen & Jacobs Architecten, Genk
Stand van het project Gunstig advies voorontwerp 27.01.2017. Het aanbestedingsdossier 

wordt opgesteld.
Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest

vervolg Nieuwbouw in ontwerp ⊲
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ECOREN – Munsterbilzen – 2 x 4 woningen
 
Project Fase 2 – 4 woningen: Merelstraat 10, 12, 14 en 16.  

Dit project wordt gerealiseerd binnen de Vlaamse proeftuinprojec-
ten met steun van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & On-
dernemen). Het doel van een ECOREN-project is om op een snelle 
manier woningen die gebouwd zijn tussen 1960 en 1980 te renove-
ren naar BEN-woningen (Bijna Energie Neutraal). 

Ontwerper Luc Baert – DBV Architecten, Hasselt
Stand van het project  Definitief opgeleverd 23.01.2020
Eindbedrag € 399.991,22
Financiering renovatie Renteloze lening VMSW – subsidie VLAIO

HASSELT – Kuringen Rode Rok – gevelrenovatie fase 2 en 3
 
Project Renovatie van gevels, daken & ramen, en isolatiewerken aan 122 

huurwoningen in 4 fases. De renovatie duurt ongeveer 6 weken. De 
huurders kunnen in hun woning blijven wonen tijdens de renovatie.  
Fase 2 – 53 woningen.  
Fase 3 – 14 woningen.

Ontwerper Luc Baert – DBV Architecten, Hasselt
Stand van het project Voorontwerp
Financiering bouw Renteloze lening VMSW

E-renovaties opgeleverd in 2019
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HOESELT – Demerdal 3

Project Spouwmuur isoleren en vervangen van ramen van 24 woningen.
Stand van het project Aanbestedingsklaar
Financiering bouw Renteloze lening VMSW

KORTESSEM

Project Spouwmuur isoleren en vervangen van ramen van 46 woningen.
Stand van het project Aanbestedingsklaar
Financiering bouw Renteloze lening VMSW

VLIERMAALROOT – fase 1

Project Spouwmuur isoleren en vervangen van ramen van 47 woningen.
Aanbesteding 22.08.2019
Aannemer Profel nv
Bestelbedrag € 761.100,04
Financiering bouw Renteloze lening VMSW

VLIERMAALROOT – fase 2 en 3

Project Spouwmuur isoleren en vervangen van ramen van 55 woningen.
Stand van het project In ontwerp
Financiering bouw Renteloze lening VMSW

HASSELT – Sint- Lambrechts-Herkstraat – verdichting na sloop

Project Afbraak van 24 duplexwoningen en bouwen van 47 appartementen  
 en 8 woningen.
Ontwerper Architectenbureau NCA - Claesen Nicole bvba
Stand van het project Het voorontwerp wordt opgesteld. Het project dient nog besproken 

te worden op het woonoverleg van de stad Hasselt.
Financiering bouw Renteloze lening VMSW
Financiering infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest

E-renovaties in ontwerp

Grondige renovatie en verdichting
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Verkoop van woningen

Gezien de sterke groei door nieuwbouw, alsook de vaststelling dat de investeringen 
in nieuwbouw en renovatie onvoldoende gecompenseerd worden door verhoogde 
huurinkomsten, en tegelijk de noodzaak om een gezond financieel beleid te voeren, 
werd om extra cashflow te genereren op de Raad van Bestuur van 14.12.2016 beslo-
ten om in te zetten op de vrijwillige verkoop van woningen.

Vanaf 2017 worden een tiental woningen per jaar verkocht onder het stelsel van 
de Vrijwillige Verkoop van Verhuurbare Sociale Woningen, waarbij de leegstaande 
woningen direct openbaar verkocht worden en de verhuurde woningen vóór de 
openbare verkoop eerst te koop aangeboden worden aan de zittende huurder. 

De rangorde van de verkoop werd vastgelegd aan de hand van een plan waarbij 
per wijk volgens bepaalde criteria wordt vastgesteld welke woningen het meest in 
aanmerking komen om verkocht te worden.

Voor de verkoop van sociale huurwoningen aan huurders met kooprecht werd geen 
nieuwe aanpak gehanteerd.

In 2019 verkocht Cordium:

⊲  2 woningen onder het stelsel 'vrijwillige verkoop verhuurbare sociale  
huurwoning' aan zittende huurder: 

– Munsterbilzen:  •  Vinkenstraat 11
– Bilzen:  •  Gansbeekstraat 132

⊲  10 woningen onder het stelsel 'vrijwillige verkoop verhuurbare sociale  
huurwoning' via openbare verkoop:

– Bilzen:  •  Broekemveldweg 54 
  •  Gansbeekstraat 74
  •  Molenstraat 40
– Hasselt: •  Grote Bameriklaan 75
  •  Lindenhofstraat 15 
  •  Lindenhofstraat 7
  •  Disselstraat 19
– Kortessem:  •  Hachentweidestraat 16
  •  Aseindestraat 16
  •  Papeheidestraat 16

In totaal werden 12 sociale huurwoningen verkocht waaruit een opbrengst van  
€ 1.571.068,90 gegenereerd kon worden.
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Renovatie, onderhoud en  
herstellingen

Inzet van eigen techniekers en externe aannemers
In 2019 werkte Cordium in totaal 1949 werkopdrachten met betrekking tot het on-
derhoud van en herstellingen aan de woningen af. Werkopdrachten komen tot stand 
na een melding door de huurder. De meldingen werden hoofdzakelijk telefonisch 
doorgegeven aan de technische dienst. Een minderheid werd persoonlijk gemeld op 
het bureau, per e-mail of brief doorgegeven.

De dienst ROB (renovatie, onderhoud en bouwen) van Cordium werkt met 2 eigen 
techniekers en met externe aannemers. De inzet van de eigen techniekers gebeurt 
voornamelijk in functie van EHBO (Eerste Hulp Bij Ongemakken) oftewel de relatief 
kleinere herstellingswerken. De gereedschappen en materialen om de werken vak-
kundig uit te voeren komen uit ons eigen magazijn.

Aannemers worden voornamelijk ingezet bij het in orde brengen van leeggekomen 
woningen en bij de grotere werken in individuele verhuurde woningen. Deze werken 
omvatten onder andere het vervangen van keukens en badkamers, het vervangen 
van de oude stookolieketel door een gaswandketel, isoleren ...  
De meldingen in verband met de centrale verwarming worden rechtstreeks behan-
deld door de onderhoudsfirma Cofely Service.
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Werken in leeggekomen woningen
In 2019 voerde Cordium een volledige renovatie uit in 16 woongelegenheden en 
herstellingen/opfrissingswerken in 21 woongelegenheden in diverse wijken. In 41 
woongelegenheden werden er herstellingswerken uitgevoerd door eigen technie-
kers. Het gaat hier om werken in leegstaande woningen die vrijgekomen zijn na een 
mutatie. De totale kostprijs voor renovaties, herstellingen en opfrissingswerken in 
leeggekomen woningen bedraagt € 754.983,46.

LEEGGEKOMEN WONINGEN Aantal  
woningen Totaalkost Gemiddelde kost  

per woning

Herstellingen en opfrissings- 
werken door externe aannemers 21 € 84.358,63 € 4017,08

Volledige renovaties  
door externe aannemers 16 € 661.811,52 € 41.363,22

Herstellingen  
door eigen techniekers 41 € 8.813,31 € 214,96

TOTAAL € 754.983,46

⊲ Herstellingen en opfrissingswerken
21 jongere woningen van Cordium werden bij verhuis opgefrist. Dit houdt in: be-
hangpapier van de muren verwijderen en uitplamuren, soepele vloeren vervangen 
waar nodig, binnenschrijnwerk aanpassen waar nodig, eventueel schilderen van 
deuren en muren, aanpassen en herstellen van keukenmeubilair en badkamer, elek-
triciteit en sanitair aanpassen. Een kleine renovatie wordt uitgevoerd met beperkte 
prijsvraag en de uitvoering neemt 20 kalenderdagen in beslag.

KLEINE RENOVATIE/ 
OPFRISSING

uitvoering door aannemers uitvoering door Cordium
aantal  

woningen
bedrag  

(incl. btw)
aantal  

woningen
bedrag  

(incl. btw)

Alken - - 1 € 71,39
Bilzen 13 € 58.430,00 15 € 2.206,06
Hasselt 4 € 13.738,51 14 € 4.874,88
Hoeselt 3 € 8.077,42 5 € 670,11
Kortessem 1 € 4.112,38 6 € 990,87

TOTAAL 21 € 84.358,31 41 € 8.813,31
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Schadegevallen met tussenkomst van verzekering

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Schadegevallen waarbij Cordium  
aansprakelijk werd gesteld 8 6 3 4 3 3 2 4

Schadegevallen waarbij derden  
aansprakelijk werden gesteld 7 3 4 8 6 5 5 2

Schadegevallen waarbij huurders  
ansprakelijk werden gesteld - 3 2 1 5 3 5 3

Natuur-/Brandschade - - - - 5 1 1 8

Verzekering 'Afstand van verhaal' 4 7 6 4 2 4 2 2

TOTAAL 19 17 15 17 21 16 15 19

⊲ Volledige renovatie
16 woongelegenheden kregen een volledige renovatie. Woningen die ouder zijn 
dan 25 jaar worden volledig gerenoveerd ter bevordering van het comfort en het 
tegengaan van algemene slijtage die er in de loop van de volgende jaren zou 
kunnen optreden. Bij een grote renovatie in een leeggekomen woning worden alle 
zichtbare en onzichtbare delen die een defect kunnen oplopen in de volgende 
twintig jaar vervangen, zoals bv. sanitair, vloeren, keuken … Cordium gebruikt een 
aantal standaardafwerkingen bij de nieuw geplaatste materialen die intern worden 
bepaald. Een grote renovatie neemt 45 kalenderdagen in beslag voor de uitvoering 
van de werken.

VOLLEDIGE RENOVATIE Aantal  
woningen Kosten

Alken 1 € 21.735,81
Bilzen 5 € 230.374,35
Hasselt 5 € 193.262,24
Hoeselt 3 € 124.234,22
Kortessem 2 € 92.204,90

TOTAAL 16 € 661.811,52
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2011 2012 2013 2014

Evolutie aantal kandidaat-huurders 
volgens inschrijvingsjaar

2015 2016 2017 2018 2019

1118
1328 1325

1662
1797

2368 2334

2822

2475

Kandidaat-huurders volgens woonplaats

23%

52%

3%
4%

14%

4%

Alken

Bilzen

Hasselt

Hoeselt

Kortessem

Andere

Kandidaat-huurders

Op 31.12.2019 stonden er 2475 kandidaat-huurders ingeschreven 
op de wachtlijst voor een sociale huurwoning van Cordium.
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79%
BELGISCH

1%
Marokkaans

3%
Iraaks

3%
Afghaans

10%
andere

Kandidaat-huurders volgens nationaliteit

4%
Nederlands

Kandidaat-huurders volgens leeftijd
8%

20%

72%

18-30 jaar

30-65 jaar

> 65 jaar

> € 25000

€ 20000 - € 24999

€ 15000 - € 19999

Aantal kandidaat-huurders volgens inkomen

€ 10000 - € 14999

€ 6000 - € 9999

€ 0 - € 5999 430

205

513

866

264

197
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Toewijzingen en verhuizingen

Nieuwe huurders volgens gezinssamenstelling

49% 16% 14% 14% 7% -

> € 25000

€ 20000 - € 24999

€ 15000 - € 19999

Aantal nieuwe huurders volgens inkomen

€ 10000 - € 14999

€ 6000 - € 9999

€ 0 - € 5999

19

13

33

52

5

3

Alken Bilzen Hasselt Hoeselt Kortessem Totaal

18-30 jaar 1 10 11 8 5 35

30-65 jaar 2 22 21 27 4 76

> 65 jaar - 5 2 7 - 14

TOTAAL 3 37 34 42 9 125

Aantal nieuwe huurders volgens leeftijd en woonplaats

Afwijkingen op de toewijzingsregels

In 2019 kregen 125 nieuwe huurders een Cordium-huissleutel.

versnelde toewijzingen (art 24 §1) 2

Versnelde toewijzingen (art 24 §2) 1

lokaal toewijzingsreglement (art 28) 4
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Huurders volgens gezinssamenstelling

43% 26% 13% 8% 7% 3%

ALKEN
117 inw.

BILZEN
585 inw.

HASSELT
543 inw.

HOESELT
218 inw.

KORTESSEM
205 inw.

Huurders volgens leeftijd en woonplaats

35% 31% 32% 37% 34%

4% 2% 3% 2%

65% 65% 66% 60% 64%

18-30 jaar 30-65 jaar > 65 jaar

93%
BELGISCH

1%
MAROKKAANS

1%
NEDERLANDS

1%
TURKS

2%
ANDERE

Huurders volgens nationaliteit

2%
ITALIAANS

Huurders

Op 31.12.2019 telde Cordium 1668 huurders met een huurovereen-
komst binnen het sociaal huurstelsel.
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> € 25000

€ 20000 - € 24999

€ 15000 - € 19999

Aantal huurders volgens inkomen

€ 10000 - € 14999

€ 6000 - € 9999

€ 0 - € 5999

449

213

466

484

38
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2011 2012 2013 2014

Gemiddelde netto huurprijs
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€317€317
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal huurders 1562 1571 1605 1601 1621 1693 1711

Huuromzet (€) 5.982.374,76 6.099.437,08 6.392.445,14 6.523.404,45 6.797.396,71 7.125.594,43 7.228.961,02

Achterstal (€) 100.503,99 101.016,47 95.052,21 110.597,42 133.229,51 132.809,45 122.277,51

Achterstal (%) 1,68% 1,65% 1,48% 1,69% 1,96% 1,86% 1,69%

2015 2016 2017 2018 2019

Huurders € 88.208,08 € 97.883,41 € 105.511,32 € 100.981,18 € 98.607,35

Huurders  
collectieve schuldbemiddeling - - - - 17.134,68

Vertrokken dubieuze huurders € 6.844,13 € 12.714,01 € 27.718,19 € 32.128,51 € 6.535,48

TOTAAL € 95.052,21 € 110.597,42 € 133.229,51 € 132.809,45 € 122.277,51

ACHTERSTAL Aantal huurders met achterstal

€ 0,00 - 199,99 168

€ 200,00 - 399,99 48

€ 400,00 - 599,99 22

€ 600,00 - 799,99 10

€ 800,00 - 999,99 5

€ 1.000,00 - 1.199,99 7

> € 1.200,00 27

Totaal aantal huurders met achterstal 287

Gemiddelde achterstal per huurder € 348,75

Percentage huurachterstal t.o.v. totale huuromzet

1,48% 1,69%
1,96% 1,86%1,65%

20142013 2015 2016 2017 2018 2019

1,69%1,68%

Debiteurenbeheer

Huurschulden van huurders en vertrokken huurders (op 31.12)

Huurders volgens bedrag achterstal
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Huurachterstal per wijk

Achterstal op 31.12.2019

ALKEN
Alken € 5.393,15
Totaal Alken € 5.393,15
BILZEN
Bilzen centrum € 15.440,73
Grote Spouwen € 148,15
Merem € 1.329,39
Mopertingen € 288,92
Munsterbilzen € 5.708,03
Eigenbilzen € 4.328,44
Rijkhoven € 4.476,31
Schoonbeek € 10.350,57
Totaal Bilzen € 42.070,54
HASSELT
Hasselt centrum € 587,63
Kuringen € 12.173,71
Kermt € 1.204,34
St. Lambrechts-Herk € 8.458,33
Totaal Hasselt € 22.424,01
HOESELT
Alt Hoeselt € 189,50
Hoeselt centrum € 12.746,58
Handelspanden € 1.850,94
Totaal Hoeselt € 14.787,02
KORTESSEM
Kortessem € 8.307,51
Vliermaal € 737,97
Vliermaalroot € 4.887,15
Totaal Kortessem € 13.932,63

TOTALEN € 98.607,35

Huurders volgens aantal maanden huurachterstal

2,5% (40 huurders)

14,5%

83%

(247 huurders)

(1424 huurders)

geen huurachterstal

 ≤ 1 maand achterstal

≥ 2 maanden achterstal
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Overlegmomenten OCMW’s

LAC-vergadering
Het opzet van de LAC-vergadering is bij de huurders met huurachterstal een uithuis-
zetting te vermijden door het OCMW, de huurders en Cordium samen te brengen.
Als Cordium vaststelt dat de huurder meer dan 2 maanden geen huur betaalt, wordt 
het OCMW aangeschreven.
Het OCMW probeert samen met de huurders vóór de LAC-zitting hun financiële 
toestand in kaart te brengen waardoor er tijdens het overleg haalbare afbetalings-
plannen kunnen opgesteld worden met Cordium. Dit geeft aan Cordium meer zeker-
heid dat het plan gevolgd wordt en aan de huurders biedt dit meer woonzekerheid 
tijdens een financieel moeilijke periode.

Cijfers LAC 2019

In 2019 werden 22 dossiers in Hasselt en 1 dossier in Alken behandeld.

Voor de 23 dossiers werd een afbetalingsplan opgesteld. 10 huurders konden in het 
jaar zelf hun achterstal al volledig wegwerken. 7 huurders volgden hun plan niet, en 
stelden zich pas terug in regel na inspanningen van de sociale dienst van Cordium 
en van het OCMW. 
Ondanks de inspanning via het LAC hielden 2 huurders zich niet aan de gemaakte 
afspraken. Dit resulteerde in een gerechtelijke procedure. Bij een van de twee huur-
ders werd uiteindelijk de huurovereenkomst verbroken.

LAC speciaal
Het LAC speciaal werd opgericht om zittende huurders cat. C verder te helpen. Deze 
huurders moeten de woning verlaten omdat de langstlevende referentiehuurder cat. A  
overleden is of de woning zelf heeft verlaten. Gedurende de opzegtermijn van 6 
maanden gaat het OCMW van Hasselt intensief met de overblijvende huurder cat. C 
aan de slag om een nieuwe woning te zoeken.

In 2019 werden 3 huurders cat. C uitgenodigd op het LAC speciaal. Eén huurder 
heeft dankzij de inspanningen van het OCMW van Hasselt een andere woonst ge-
vonden. De tweede huurder is nog volop bezig aan zijn zoektocht naar een andere 
woonst. In het laatste dossier werd een deurwaarder aangesteld om de overblijvende 
huurder cat. C uit de woning van Cordium te laten vertrekken.
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MyTrustO

In 2018 ondertekende Cordium de gedragscode voor Ethisch Verantwoord Invorde-
ren (EVI). Met de dienstverlening van MyTrustO hoopt Cordium haar huurders een 
extra en nieuwe manier aan te reiken om schulden af te betalen. Daarmee vermijdt 
de huisvestingsmaatschappij gerechtelijke kosten.

Wat doet MyTrustO?
Een huurder met een huurschuld en andere schulden kan vanaf nu vrijwillig contact 
opnemen met MyTrustO. Samen met een (sociale) gerechtsdeurwaarder stelt de 
huurder een haalbaar en objectief afbetaalplan op. Daardoor kunnen gerechtskosten 
vermeden worden. 
De huurder verbindt zich er dan toe om elke maand een bedrag ter beschikking te 
stellen dat onder de schuldeisers verdeeld wordt.

Waarom is dit een goede zaak?
Wanneer een huurder huurschuld opstapelt, stelt Cordium een afbetalingsplan voor. 
Als dat afbetalingsplan niet werkt, moet de huisvestingsmaatschappij een advocaat 
of gerechtsdeurwaarder inschakelen.
Vaak is de sociale huisvestingsmaatschappij niet de enige schuldeiser. Mensen met 
schulden worden daardoor meermaals geconfronteerd met gerechts- en uitvoe-
ringskosten. Dat maakt de schulden groter en de kans tot terugbetalen kleiner. 
Door dossier- en gerechtskosten kan een schuld van zo’n 100 euro al snel tot 1.038 
euro oplopen. Dan ontstaat een ontmoedigende schuldenspiraal waarbij iedereen 
verliest.
In vele gevallen recupereert de verhuurder (schuldeiser) zijn schuld niet of niet vol-
ledig. De schuldenaar belandt in collectieve schuldenregeling of er dreigt uithuiszet-
ting. Mensen komen op die manier in een uitzichtloze situatie terecht.

Cordium creëert met MyTrustO een win-winsituatie
De huurder die meerdere schulden heeft, Cordium en andere schuldeisers winnen 
bij een regeling via MyTrustO. Met MyTrustO kunnen mensen op eigen kracht uit de 
schulden geraken en weer aan hun toekomst bouwen.

Cijfers MyTrustO 2019

In 2019 namen 2 huurders met huurachterstal contact op met MyTrustO. 

Voor beide huurders werd een afbetalingsplan opgesteld dat zij correct naleven.
We merken wel dat MyTrustO nog aan bekendheid moet winnen. Ondanks onze ei-
gen inspanningen om MyTrustO bij de huurders bekend te maken, blijkt er toch een 
drempel te zijn. In 2020 gaan we samen met MyTrustO een strategie bepalen om 
huurders die hier duidelijk nood aan hebben beter te kunnen bereiken.
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Goede communicatie als vertrekpunt 
voor een bruisend jaar 
Vaste regiomanagers 
Sinds 2019 werken we met vaste regiomanagers per werkingsgebied. Het was  
voor huurders niet altijd duidelijk bij welke werknemer in de organisatie ze terecht 
konden met welke vraag. Huurders die weinig contact hadden met Cordium gaven 
aan steeds een ander gezicht voor zich te krijgen. We gingen aan de slag met  
deze bemerking en zo werden de regiomanagers in het leven geroepen. 
Er werd een maatschappelijk werker toegewezen aan iedere gemeente: 

Bilzen/Hoeselt ⊲  Katrien Joosten 
Hasselt  ⊲  Nele Hendriks 
Alken/Kortessem  ⊲  Jolien Timmers 

 
Door deze manier van werken hebben huurders een vaste contactpersoon die ze 
kunnen aanspreken. Dit start al bij het eerste contact tijdens de inschrijving als kan-
didaat-huurder omdat de regioverantwoordelijke steeds aanwezig is op de zitdagen. 
Het regionaal werken zorgt ervoor dat kandidaten niet alleen tijdens hun wachttijd 
op dezelfde persoon kunnen rekenen, maar ook bij de contractondertekening, de 
inhuis, tevredenheidsbevragingen ... Deze manier van werken zorgt voor een  
persoonlijke aanpak en geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Huurders herkennen 
hun aanspreekpunt bij activiteiten in de wijk en andere contactmomenten.

Aan Tafel-momenten 
In 2019 werden er in totaal 9 Aan Tafel-momenten georganiseerd  
op vraag van bewoners uit verschillende (deel)gemeenten: 

Alken ⊲  1  Langveld
Hasselt ⊲  1  Kuringen
Kortessem ⊲  1  Vliermaalroot
Bilzen ⊲  2  Centrum en Munsterbilzen
Hoeselt ⊲  4  2x wijk Demerdal, Den Toetelaer, Schoolstraat 

Tijdens deze momenten stonden een honderdtal bewoners samen met Cordium stil 
bij wat goed wonen in hun woning en buurt voor hen betekent en hoe zij dit samen 
kunnen verbeteren. Het is een laagdrempelige manier voor huurders om over vra-
gen en bezorgdheden met Cordium te communiceren, en voor Cordium een handig 
instrument om voeling met de verschillende woonwijken te houden. De contactmo-
menten zijn altijd leerrijk en bovendien ook erg gezellig.

⊲ Antonie Biesmans uit Den Toetelaer in Hoeselt 
maakte speciaal voor de Aan Tafelmomenten een 
gepersonaliseerd tafellaken op maat. Zo konden 
we dit jaar proper en met een frisse look de wijken 
in trekken.
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Ondersteuning van buurtcomités 

In 2019 waren er 2 buurtcomités actief:
– Demerdal Hoeselt
– Disselwijk St. Lambrechts-Herk (Hasselt)

De buurtcomités bestaan elk uit een vijftal bewoners die op regelmatige basis 
samen aan huis vergaderen over sterktes, werkpunten en activiteiten in de wijk. 
Cordium probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn op deze vergaderingen. In  
St. Lambrechts-Herk neemt ook steeds de wijkmanager van stad Hasselt deel. 

Het buurtcomité van Hoeselt besloot halverwege het jaar om te stoppen omwille 
van onenigheid onder de leden. De jaarlijkse straatbarbecue en winterborrel werden 
hierdoor helaas geannuleerd. Met de komst van de nieuwbouwappartementen op 
de Stijn Streuvelslaan en Morlotlaan probeert Cordium in 2020, een drietal maanden 
na inhuis, een nieuw buurtcomité op te richten met oude en nieuwe vrijwilligers uit 
de woonwijk.

Het buurtcomité van St. Lambrechts-Herk nam in 2019 dan weer afscheid van haar 
geliefde wijkmanager Erika. Ze konden al van bij de opstart rekenen op haar hulp en 
ondersteuning vanuit stad Hasselt. Het buurtcomité bleef echter niet bij de pakken 
zitten en maakte ook van 2019 een vruchtbaar jaar. Zo kon de wijk opnieuw genieten 
van een pastabuffet, een wijkfeest en werd er zelfs voor de eerste keer een multicul-
turele picknick georganiseerd. Ook de inrichting van de wijk blijft een agendapunt. 
Niet alleen zorgde het comité voor een mooie picknickbank, ook diende ze in 2019 
een aanvraag in voor enkele nieuwe speeltoestellen voor de kleinste bewoners. 
Daarnaast bleven ze inzetten op een propere wijk en stonden ze steeds klaar voor 
hun buurt. Ze bleven op regelmatige basis afspreken en hielden zo het comité 
levend. In afwachting van nieuwe hulp vanuit de stad zet Cordium zich in om samen 
met het comité een frisse wind in de werking te laten waaien en terug te gaan naar 
de kern van het initiatief. Zo hopen we nieuwe enthousiaste vrijwilligers aan te trek-
ken om het comité de komende jaren te versterken.
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Van individuele sterkmakers tot een sterke groep  
over de gemeentegrenzen heen

Sterkmakers zijn gemotiveerde bewoners die zich onbaatzuchtig inzetten voor hun 
buurt en haar bewoners, en nadenken over het verbeteren van de leefbaarheid in 
hun woonwijk of appartementsblok. Dankzij hen houdt Cordium voeling met het rei-
len en zeilen in de woonwijken. Vandaag kan Cordium beroep doen op de hulp van 
een dertigtal sterkmakers verspreid over alle gemeenten waarin zij actief is.

In 2018 bracht Cordium voor het eerst de sterkmakers uit de verschillende gemeen-
ten samen. Dit viel zeker in de smaak. Ze wisselden kennis en ideeën uit over hoe zij 
als kleine schakels in een woonwijk het samenleven positief kunnen beïnvloeden. In 
2019 hebben we deze kruisbestuiving verdergezet.

Bedankdiner sterkmakers 
Naar goede gewoonte bedankt Cordium haar sterkmakers jaarlijks op gepaste wijze. 
Dit jaar konden onze vrijwilligers op vrijdag 25 januari genieten van een Italiaans 
feestmaal in onze Broekerwinningzaal. Na het gezellig samen tafelen maakten 
de borden en koffietassen plaats voor het echte werk. De aanwezigen werden in 
groepjes verdeeld en kregen de opdracht om te brainstormen over de sterktes 
en werkpunten van Cordium. Met dit diner werd dan ook de basis gelegd voor de 
werkgroepen van sterkmakers die doorheen het jaar samen met ons sleutelden aan 
de toekomst van Cordium.
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Werkgroep vergaderingen 
Tijdens de brainstormsessies op het bedankdiner met de sterkmakers kwamen  
3 grote thema’s naar voor waarin Cordium als organisatie samen met haar  
huurders kan groeien: 

⊲ communicatie en informatie
⊲ communicatiekanalen
⊲ leefbaarheid

Voor elk thema werd een werkgroepje opgericht bestaande uit telkens een vijftal 
sterkmakers. Elke werkgroep kwam in 2019 samen om het thema aan de hand van 
de PLAI-methodiek verder te verkennen. 
Er werd gezocht naar antwoorden op vragen als: 

– Welke informatie hebben je als huurder van Cordium nodig?
– Op welke manier zou je deze informatie willen verkrijgen?
– Hoe ziet het ideale scenario van melding tot oplossing er uit?
– Wat zijn kenmerken van een goede sociale woonwijk?
– Welke van deze kenmerken herken je in jouw wijk?
– Hoe ziet de ideale sociale woonwijk er volgens jou uit?
– ...

In vervolgmomenten zal er samen met werkgroepen bekeken  
worden wat Cordium of huurders zelf kunnen doen om de werking  
nog meer af te stemmen op de noden van de huurders.

Huurderscongres VIVAS 
Op zaterdag 30 november namen we samen met 10 huurders de bus richting Be-
veren. De reden voor onze uitstap was het VIVAS bewonerscongres met als thema 
‘verhuizen’. Al werd dit thema lichtjes overschaduwd door het nieuws van de nieuwe 
huurprijsberekening dat eerder die ochtend werd bekendgemaakt. Het betrof een 
wetswijziging waar Vlaams minister Diependaele veel vragen over kreeg tijdens 
zijn toespraak. Naast de minister van Wonen kwamen in de voormiddag ook nog 
enkele andere sprekers aan bod en waren we getuige van een panelgesprek over 
verhuizen in de sociale huur. Na een deugddoende lunch namen we opnieuw de 
bus, ditmaal richting de Clementwijk. Deze wijk wordt uitgebreid met een duurzame 
groene woonwijk bestemd voor verschillende bewonersgroepen (sociale huur, socia-
le koop, private huur) en tal van collectieve voorzieningen. Afsluiten deden we terug 
in Beveren met een hapje en een drankje.
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1. Informatie verspreiden – Aan de hand van een 
duidelijke brief trachtten we de huurders voor te be-
reiden op de komende veranderingen. In deze fase 
werd er ook sterk ingezet op de verspreiding van het 
aangereikte materiaal vanuit de VMSW. 

2. OCMW – Als sterke partner in dit verhaal gingen 
we langs bij elk OCMW dat actief is binnen ons pa-
trimonium om de nieuwe wetgeving toe te lichten. 
We gaven extra uitleg over de veranderingen en 
welke huurders in aanmerking konden komen voor 
een aanpassing. 
Daarnaast probeerden we samen met hen in te schat-
ten voor welke groepen binnen onze organisatie de 
impact het grootst zou zijn en hoe we hen hier samen 
het beste in konden ondersteunen. 

3. Telefonisch contact huurders – We maakten een 
overzicht van de huurders die het meeste effect zou-
den ondervinden van de aanpassingen. We gingen 
proactief te werk door hen te contacteren en voor te 
bereiden op de nieuwe huurprijs. Zo konden we hen 
duidelijke info meegeven en een antwoord bieden op 
de meest dringende vragen.

4. Informatiebrief – De huurders die we niet kon-
den opbellen kregen een tweede, meer persoon-
lijke brief. Deze gaf meer info volgens hun situatie,  
en lichtte toe welke stappen ze konden ondernemen 
bij vragen of aanpassingen. 

5. Bewonersvergaderingen – In december organiseer-
den wij bewonersvergaderingen in de wijken. Zo kon-
den we huurders met vragen in een persoonlijk contact 
verder helpen en waren we zeker dat onze bewoners  
de juiste info meekregen en ook begrepen. 
Dankzij deze aanpak konden we ook op maat van de 
verschillende wijken te werk gaan en meer specifieke 
info met betrekking tot hun woning delen. 

In totaal organiseerde Cordium 5 bewonersverga-
deringen:

16.12.2019 – 2 vergaderingen in Hasselt (zaaltje 
Broekerwinning) 
17.12.2019 – vergadering Schoonbeek + vergadering 
Bilzen & Hoeselt (Jeugdhuis Schoonbeek) 
18.12.2019 – vergadering Alken & Kortessem (ge-
meentehuis Kortessem) 
 
Tijdens de vergaderingen werden de nieuwe manier 
van berekening en enkele belangrijke wijzigingen in 
de wetgeving toegelicht. Daarna werd er voldoende 
tijd voorzien voor de bewoners om vragen te stellen. 
Er waren ongeveer 60 bewoners aanwezig tijdens de 
bewonersvergaderingen. Deze vergaderingen waren 
een ondersteuning van de individuele afspraken met 
de zwaarst getroffen huurders. 

6. Huurprijsberekening – Begin 2020 werden de 
nieuwe huurprijzen uitgestuurd. 

7. Persoonlijke afspraken – Via een online agenda 
konden huurders op afspraak langskomen om hun 
huurprijs te bespreken. Op deze manier konden we 
volle wachtzalen vermijden en kregen de huurders 
de kans om hun persoonlijke situatie te bespreken. 
Begin 2020 maakten we 135 persoonlijke afspraken 
via deze weg. 

Het einde van 2019 stond binnen de sociale dienst vooral in het teken van de voorbereiding op de 
nieuwe wetgeving die zou ingaan op 01.01.2020. Heel wat veranderingen in de huurprijsberekening 
maakten een goede voorbereiding erg belangrijk. Aan de hand van een 7-stappenplan werkten we een 
aanpak uit om Cordium en haar huurders zo goed mogelijk voor te bereiden op deze veranderingen.

Communicatie over nieuwe huurprijsberekening
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Huurders betrekken bij bouwprojecten

Sociaal Wonendag
 
In 2019 bestond sociaal wonen 100 jaar. De ‘Nationale Maatschappij voor Goedkope 
Woningen en Woonvertrekken’ zag voor het eerst het levenslicht in 1919. Om dit te 
vieren organiseerden de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de 
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en 40 sociale huisves-
tingsmaatschappijen op zondag 13 oktober de Sociaal Wonendag. 

Op deze bijzondere dag opende Cordium de deuren van haar nieuwste woonpro-
ject in Hoeselt. De bezoekers konden deelnemen aan een van de georganiseerde 
rondleidingen doorheen het project, onder leiding van architect Luc Baert en enkele 
medewerkers van Cordium. Daarna konden ze gezellig aanschuiven aan tafel vol-
gens het befaamde Aan Tafel-recept van Cordium, met een tasje koffie en een stukje 
taart. Ook voor de kinderen was er animatie voorzien. 
In totaal brachten er ongeveer 250 mensen een bezoek aan de Sociaal Wonendag. 

Dit was tegelijk de ideale gelegenheid voor de toekomstige nieuwe bewoners en 
buren uit de bestaande sociale woonwijk om met elkaar kennis te maken en het 
project voor het eerst aan de binnenkant te bezichtigen.
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Wekelijkse koffiemoment Broekerwin-
ning Kuringen 
Vorig jaar beschreven we hoe het koffiemoment 
van de senioren stilaan zijn eigen weg vond. On-
dertussen kunnen we met enige fierheid melden 
dat de senioren hun eigen koffiemoment volledig 
zelf regelen en organiseren. Een beperkte bijdrage 
maakt het mogelijk dat iedereen kan aansluiten, en 
zorgt er tegelijk voor dat er niet alleen koffie met 
een koekje maar ook mocktails en binnenkort zelfs 
een brunch voorzien zal worden voor en door de 
bewoners van deze woonblok. 
De senioren verzamelen wekelijks op woensdag en 
zondag in de Broekerwinningzaal van Cordium om 
een babbeltje te doen en te genieten van elkaars 
gezelschap. Ook medebewoners uit het project 
Wonen en Welzijn zijn welkom en sluiten regel-
matig aan. Wanneer er iemand iets te vieren heeft 
worden de buren getrakteerd op een extraatje. 
Bewoners leerden elkaar goed kennen en kunnen 
op deze manier ook nieuwe bewoners op een 
warme manier verwelkomen. Ondertussen zien de 
senioren zichzelf als een hechte groep die altijd 
klaarstaat om anderen te helpen.

Zomerfeest Rode Rok Kuringen 

Op zaterdag 7 september 2019 verzamelde de 
Rode Rokwijk zich naar goede gewoonte op het 
plein in het midden van de wijk. Met de hulp van 
een groep enthousiaste vrijwilligers en de extra 
inzet van Digidak werden de bewoners verwend 
met een lekkere barbecue. Terwijl de kinderen zich 
onder leiding van clown Ludovico lieten gaan in het 
springkasteel werden de bewoners getrakteerd op 
een optreden van de lokale dansgroep De Boe-
zeroenen. Het werd net zoals voorgaande edities 
weer een vrolijke bedoeling voor jong en oud. Ook 
het jaarlijkse weggeefkraam en een leuke activiteit 
van Kind en Taal ontbrak niet.

Cordium zet de laatste jaren sterk in op bewonersparticipatie. We doen dit onder andere door  
samen met bewoners na te denken over 'goed wonen': hoe kan je een woonwijk leefbaarder maken  
en op welke manier kan je mensen samenbrengen in een wereld die sterk geïndividualiseerd is?  
Een aantal huurders hebben deze boodschap goed begrepen, en organiseren buurtactiviteiten waarbij 
het samenbrengen van buren centraal staat.

Activiteiten in de wijken
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Digidak Kuringen

In 2018 startte Digidak in de Rode Rokwijk in 
Kuringen. In 2019 groeide deze werking uit tot een 
gekend concept in de wijk waar tal van activiteiten 
voor en door bewoners plaatsvonden. Zo leerden 
de huurders omgaan met de nieuwe technologie-
en die Cordium op een laagdrempelige manier 
probeert te integreren in haar werking. Huurders 
konden er tijdens de vrije inloop terecht met vra-
gen over hun nieuwe huurderskaarten, en leerden 
er ook op een eenvoudige manier om online een 
technische melding te doen. Daarnaast konden 
huurders eigen initiatieven uitwerken en ontstond 
er zo een groep van vaste vrijwilligers. 
Op initiatief van de huurders werd er een affiche 
ontworpen en werden de eerste wijkwandelingen 
georganiseerd. Een initiatief dat bewoners de kans 
gaf om meer te bewegen op een laagdrempelige 
manier. Daarnaast vond er een lentedrink plaats en 
was Digidak ook betrokken bij de organisatie van 
het wijkfeest. Doorheen de rest van het jaar bleven 
ze actief in een aangepaste jongerenwerking en 
gingen er lessenreeksen door in het wijkpunt op 
basis van de vragen van de bewoners.

Lenteschoonmaak Munsterbilzen en 
seniorenblok Bilzen centrum
Op donderdag 9 mei 2019 staken enkele enthou-
siaste huurders van de appartementsgebouwen 
op Waterstaat 44 A, B en C in Munsterbilzen hun 
handen uit de mouwen. Dit voorbeeld werd op 
woensdag 18 september 2019 gevolgd door enkele 
senioren uit de appartementsgebouwen op de 
Sint-Martinusstraat 2, 2A en 2B van Bilzen centrum. 
Samen gaven ze de gemeenschappelijke bergin-
gen buiten, waar de fietsen en afvalcontainers 
staan, een flinke opruimbeurt. Slingervuil werd op-
geruimd, spinnendraden verwijderd, vloeren wer-
den geschrobd en geborsteld. Wonen is immers 
eens zo leuk in een propere omgeving. En wie kan 
daar beter voor zorgen dan de huurders zelf? 
Buren leren elkaar beter kennen via deze activiteit 
en worden gemotiveerd om de gedeelde ruimtes 
in de toekomst proper te houden. Ze maken elkaar 
bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de 
netheid en orde in de omgeving waarin ze wonen.
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Van muntjesverkoop tot info-  
en ontmoetingsmoment Hoeselt 
In het appartementsgebouw Den Toetelaer in Hoe-
selt verhuurt Cordium 29 seniorenappartementen. 
Bewoners kunnen gebruik maken van de wasma-
chines en de droogkasten in de gemeenschappe-
lijke wasruimte. De toestellen werken met jetons. 
De bewoners kunnen deze jetons ter plaatse 
aankopen op afgesproken momenten. Er werden 
hiervoor in 2019 een vijfentwintigtal momenten 
georganiseerd. 
Behalve voor de verkoop van de jetons is dit 
voor de bewoners ook een extra contactmoment 
met Cordium waarop ze vragen kunnen stellen, 
bezorgdheden delen en zelfs technische meldin-
gen doen. De bewoners zijn doorgaans 65 jaar 
en ouder. Ze zijn moeilijk te been en leven soms 
erg geïsoleerd. Deze contactmomenten zijn voor 
hen ook een mogelijkheid tot sociaal contact en 
ontmoeting met de buren. Er wordt dan ook steeds 
druk bijgekletst.

Zomerfeest Disselwijk  
St. Lambrechts-Herk 
Op 23 juni 2019 vond onder een stralende zon het 
jaarlijkse Disselfeest plaats. Net zoals voorgaande 
edities zorgde het Disselcomité met hulp van de 
andere bewoners weer voor een gezellig samenzijn 
in de groene wijk. Feestgangers konden genieten 
van allerhande cultureel getinte lekkernijen zoals 
pizza, cake en verse traditioneel geserveerde 
muntthee. Aan de vrolijk gedekte tafels kon ieder-
een genieten van elkaars gezelschap en werd het 
een gezellige bedoeling. 
Ook voor de jongste bewoners in de wijk was er 
genoeg te beleven. Cordium zorgde ervoor dat de 
kinderen opnieuw naar hartenlust konden springen 
in het jungle kasteel en nodigde zelfs een clown 
uit. De jaarlijkse weggeefkraam waar bewoners 
kunnen snuisteren tussen verloren schatten 
ontbrak ook deze keer niet. Als kers op de taart 
nodigde een Bolly-wood danseres jong en oud uit 
om de benen te strekken op het feestplein.



Architectuurwijzer Schoonbeek Bilzen

Architectuurwijzer en provincie Limburg sloegen 
de handen in elkaar voor een bijzonder onderzoek 
in vier Limburgse wijken. Eén van deze wijken is 
Schoonbeek in Bilzen. 

In de wijk Schoonbeek overweegt Cordium om 
bestaande appartementen te vervangen door 
nieuwbouw. Tot op vandaag gebeurt dit door socia-
le huisvestingsmaatschappijen op dezelfde manier 
als projectontwikkelaars of bouwpromotoren. Er 
wordt namelijk een behoefte aan nieuwbouw of 
vervangingsbouw vastgesteld en de maatschappij-
en bouwen volgens de goede ruimtelijke ordening. 
In vele gevallen betekent dit dat er op bestaande 
locaties verder verdicht wordt met nieuwbouwap-
partementen. Er wordt dus vertrokken vanuit een 
ruimtelijke behoefte aan meer sociale huisvesting, 
maar met te weinig idee van de sociale context. 

Volgens Architectuurwijzer en provincie Limburg 
is er dan ook nood aan een frisse kijk op sociale 
huisvesting die de relatie blootlegt tussen het 
dagelijkse leven van de bewoners in de wijk en 
de concrete inrichting van de gebouwen en de 
omgeving.

Architect-stedenbouwkundige Peggy Totté van 
Architectuurwijzer en antropologe Ruth Soenen 
van Simply Community gingen samen op pad in 
Schoonbeek om de wijk ruimtelijk en sociaal te 
verkennen. Ze hebben door de wijk gewandeld 
en tegelijk goed geobserveerd. Vervolgens zijn ze 
rond de tafel gaan zitten met alle betrokken lokale 
professionals om meer te weten te komen over het 
functioneren van de wijk. Daarnaast hebben ze vijf 
huisbezoeken afgelegd. Tijdens deze bezoeken 
namen ze een uur de tijd om met de bewoners te 
praten over hun dagelijkse beleving van de wijk. 
Het waren gesprekken over ‘het leven zoals het is’. 

Ze hebben de conclusies van hun onderzoek  
samengevat in een rapport met concrete tips voor 
de ruimtelijke herinrichting van Schoonbeek om zo 
tot een betere sociale cohesie en leefbaarheid  
te komen.
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Met het leefbaarheidsbudget steunt Cordium huurders die initiatieven willen 
nemen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun woonwijk of -complex. 
Ook dit jaar werden er een aantal activiteiten door buurtcomités en sleutelfiguren 
georganiseerd.

Nieuwjaarsdrink (24.01.2019) en barbecue (25.10.2019) voor de senioren in  
Den Toetelaer in Hoeselt, georganiseerd door sterkmakers Gerda Heusdens en 
Leonard Christiaans.

Barbecue (24.08.2019) in de woonwijk van Munsterbilzen, georganiseerd door 
sterkmakers Anja Huygen en Marina Nulmans.

Barbecue (22.06.2019) in de Begonialaan in Alken voor de bewoners van de  
nieuwe woonwijk Langveld, georganiseerd door sterkmakers en zussen Alice en 
Maria Santermans.

Garageverkoop (10.06.2019) voor de bewoners van de woonwijk Schoonbeek, 
georganiseerd door sleutelfiguur Luigi Flaminio.

Een duwtje in de rug dankzij het 
leefbaarheidsbudget
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342
huisbezoeken
186 ⊲ Bilzen, Hoeselt, Kortessem 
156 ⊲ Hasselt, Alken

27 
LCO’s/MDO’s 
11 ⊲ Hasselt, Alken  
16 ⊲ Bilzen, Hoeselt, Kortessem

13 
bewonersvergaderingen
7 ⊲ Bilzen, Hoeselt, Kortessem 
6 ⊲ Hasselt, Alken

60 
tevredenheidsbevragingen nieuwe huurders

13
collectieve contractondertekeningen
Elke derde vrijdag van de maand organiseert  
Cordium een infomoment voor nieuwe huurders. 
De nieuwe huurders krijgen in groep aan de hand 
van een powerpointpresentatie alle informatie 
inzake huurprijsberekening, huurovereenkomst, 
intern huurreglement, overnamedocumenten, 
contactpersonen, technische afspraken en tips, 
moment van sleuteloverdracht ... Aan het einde 
van de presentatie kunnen de nieuwe huurders 
bijkomende vragen stellen, en ondertekenen zij de 
huurovereenkomst en het intern huurreglement.  
In 2019 werden er zo in totaal 12 contractonderte-
keningen georganiseerd. 
Daarnaast organiseerde Cordium op 26 november 
2019 een extra contractondertekening in groep 
voor de nieuwe huurders van het nieuwbouwpro-
ject op de Stijn Streuvelslaan in Hoeselt. De nieuwe 
huurders werden ter plaatse uitgenodigd. De in-
formatie werd dan ook specifiek afgestemd op het 
nieuwbouwproject en toekomstige buren kwamen 
voor het eerst met elkaar in contact.

Cordium gaat binnen een periode van 6 maanden 
na verhuis op huisbezoek bij de nieuwe huurders. 
Enerzijds om de tevredenheid van de nieuwe 
huurders over de woning, de woonomgeving en de 
werking van Cordium te bevragen. Anderzijds om 
te controleren of de woning goed onderhouden 
wordt. Indien blijkt dat de woning op korte tijd al 
onderkomen is, kan Cordium hierin snel bijsturen. 
Dit door ter plaatse afspraken te maken en een 
nieuw huisbezoek in te plannen of door preven-
tieve woonbegeleiding door CAW Limburg op te 
starten. 

Nog enkele cijfers
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Cordium streeft ernaar om op regelmatige basis 
samen te zitten met de gemeenten waarin zij actief 
is. Dit om de samenwerking met aanwezige lokale 
partners te onderhouden en om samen projecten 
op wijkniveau uit te werken. Daarnaast is het ook 
een moment waarop lokale partners elkaar op de 
hoogte brengen van oa. werkpunten in de wijken, 
geplande acties ...

Samenwerking CAW Limburg

Samenwerking stedelijke/ 
gemeentelijke diensten

19 
Preventieve woonbegeleiding + EKWo
14 ⊲ Bilzen, Hoeselt, Alken  
5 ⊲ Hasselt, Alken

SAMEN
STER
KER

16 
overlegmomenten
3 ⊲ Bilzen, Hoeselt, Alken  
13 ⊲ Hasselt, Alken 
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KLACH
TEN
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Klachtenbeeld 2019
  
Cordium ontving klachten van huurders over diverse onderwerpen, gaande van het 
schilderen van een opgeleverde woning, problemen met een verouderde elektri-
sche verwarming ... tot overlast door buren. 
Elke klacht werd onderzocht en er werd telkens getracht om een gepaste oplossing 
te bieden. Vaak zijn klachten ongegrond geëvalueerd omdat door de verschillende 
diensten van Cordium al actie werd ondernomen.
In één geval is de klacht geëscaleerd in een procedure bij het vredegerecht.

Bij de kandidaat-huurders werd in 2019 een actualisatieperiode doorlopen. Hierbij 
werden 2785 actualisatiebrieven verstuurd en hebben 2054 kandidaat-huurders hun 
dossier geactualiseerd. 731 kandidaat-huurders werden geschrapt van de wacht-
lijst. In de schrappingsbrief werd vermeld dat, indien zij het niet eens zijn met hun 
schrapping, zij hun verhaal kunnen indienen bij Agentschap RWO, afdeling Toezicht. 
Hier werden 5 verhalen ontvangen, waarvan slechts 2 verhalen gegrond werden 
verklaard. 

Concrete realisaties en voorstellen

We trachten de klachtenprocedure visueel te maken voor de (kandidaat-)huurder.
Op de website van Cordium is het mogelijk om een klacht te formuleren via
www.cordium.be/contact/klachtenformulier. Bij het indienen kan de (kandidaat-)huurder 
aanduiden op welke dienst zijn of haar klacht betrekking heeft (bv. huurprijs, techni-
sche dienst, sociale dienst …).

Cijfergegevens

Totaal aantal klachten 13

Aantal ontvankelijke klachten 10

Aantal (deels) gegronde klachten 3

Aantal (deels) opgeloste klachten 3

Klachtenmanagement
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Tijdens contactmomenten tussen medewerkers van Cordium en (kandidaat-)huurders, 
zoals zitdagen of huisbezoeken, wordt er door de medewerkers van Cordium ook op 
gewezen dat als de (kandidaat-)huurder zich benadeeld voelt door de dienstverle-
ning van Cordium hij of zij een klacht kan indienen bij de klachtenbehandelaar.

In de briefwisseling met kandidaat-huurders wordt altijd aangegeven dat er ver-
haalrecht is bij de afdeling Toezicht van Wonen Vlaanderen, met vermelding van de 
nodige contactgegevens. Ook tijdens de contactmomenten met kandidaat-huurders 
wordt dit altijd mondeling toegelicht en krijgen zij indien gewenst de contactgege-
vens van de afdeling Toezicht op papier mee naar huis.

Huurders worden bij de contractondertekening ook op de hoogte gebracht van de 
mogelijkheid om een klacht te formuleren. De contractondertekening gaat één keer 
per maand gezamenlijk door en hierbij worden de nieuwe huurders via een power-
point geïnformeerd over de werking van Cordium. In hun huurdersmap kunnen zij 
deze presentatie altijd nadien nog raadplegen en de juiste contactgegevens terug-
vinden.

We trachten steeds preventief te werken en zo problemen en vragen op te lossen 
vooraleer ze uitmonden in een klacht.
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Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt
www.cordium.be


