
 

 

Vragenlijst klachtenmanagement 2020 
 

Naam van uw maatschappij: 

IZI wonen SHM 321, Oostrozebekestraat 136 bus 1, 8770 Ingelmunster 

Naam van de klachtenbehandelaar + emailadres: Peter De Clerck 

                                                                                         peter.declerck@iziwonen.be 

 

 

1. Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten 25 

Aantal ontvankelijke klachten: 24 

 

 
 

Aantal (deels) gegronde klachten: 18 

   

  

Aantal (deels) opgeloste klachten: 20 

   

  

 

 

 

 

 

 

  



2. Klachtenbeleid 2020 
 

Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in 2020 

 

De klachten kunnen worden onderverdeeld in klachten van sociale, technische of financiële aard. 

Verhoudingsgewijs waren dit er 18, 3 en 4 in aantal. De klachten van sociale aard kunnen opgedeeld 

worden in klachten i.v.m. domiciliefraude, klachten i.v.m. onderhoud van woning en/of tuin en 

klachten i.v.m. overlast.  

De meeste problemen situeren zich in de persoonlijke levenssfeer van betrokken huurders of hebben 

te maken met gebrekkig onderhoud van de woning en/of tuin. Hiervan ontvingen we 8 klachten. 

Sociale problemen (burengeschillen, pestgedrag, ...  ) zijn moeilijk op te lossen als er geen 

medewerking komt van de betrokken huurder. Het objectiveren van deze klachten is ook niet steeds 

eenvoudig. Op vlak van overlast ontvingen we 6 klachten. Omtrent domiciliefraude ontvingen we in 4 

klachten in 2020. 

Veel huurders komen in eerste instantie klagen bij de verhuurder, dit zonder al een gesprek te hebben 

gehad met de veroorzaker. Wij trachten huurders erop te wijzen dat ze eerst die stap dienen te zetten 

vooraleer bij ons te komen klagen. Mogelijks is dit dan reeds opgelost of wist de veroorzaker niet dat 

er problemen waren. 

Soms wordt er hulp aangeboden door derde instanties. Een meer multi disciplinaire aanpak kan soms 

helpen om de problemen beter onder controle te krijgen. 

Financiële klachten hebben vaak te maken met afrekeningen. Een meer duidelijke communicatie over 

wat wel en wat niet te laste is van huurder kan hierbij mogelijks problemen helpen voorkomen. 

 

3. Concrete realisaties en voorstellen 
 

Wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar ten gevolge van de 

klachtenbehandeling? 

 

Omwille van de coronapandemie werden huisbezoeken een tijd lang uitgesteld waardoor het niet altijd 

eenvoudig was om bepaalde klachten snel op te volgen. De sociaal werkster zette in op briefwisseling, 

telefonisch contact en contact via Messenger met de betrokken partijen. Indien het om 

onderhoudsklachten van de woning en/of tuin ging, werd er aan de betrokken huurder gevraagd om 

foto’s door te sturen van de situatie voor en na aanpak.  

De sociaal werkster werd hierin ondersteund door haar collega die in het verleden het sociale aspect 

in de toenmalige Izegemse Bouwmaatschappij behartigde. Een uitwisseling van ervaringen op dit vlak 

leidde hoofdzakelijk tot positieve resultaten. 

De periodieke infokrant voor de huurders werd opgemaakt over het volledige werkgebied, alle 900 

huurders ontvingen in 2020 twee keer een infokrant. Hierin werden tips gegeven in verband met 

leefbaarheid, onderhoud van de woning en/of tuin en het financiële aspect.  

 

 



Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten? 

 

Ook in 2021 doet IZI wonen verder inspanningen om de leefbaarheid binnen de woonwijken nog te 

verbeteren. Klachten moeten zo snel mogelijk behandeld worden. Daarnaast is het belangrijk om 

preventief te werken zodat eventuele klachten kunnen voorkomen worden. Dit kan onder andere aan 

de hand van regelmatige huisbezoeken en aanwezigheid in de wijken en straten waar IZI wonen sociale 

huurwoningen aanbiedt.   

In 2021 wordt er gewerkt aan het opzetten van een duidelijkere communicatie omtrent kosten en 

lasten t.l.v. de huurder / verhuurder, dit voor het volledige patrimonium van IZI wonen. Wat betreft 

het technisch aspect van de woningen, zal met vanaf juli 2021 met de zelfde onderhoudsfirma 

betreffende cv en sanitair werken over het hele patrimonium. Daarnaast wordt het ZieZo!-boekje ge-

up-datet en in 2021 aan al onze huurders bezorgd. Hierin staat duidelijk uitgelegd wie instaat voor 

welke herstellingen en kosten. Op deze manier kan er geanticipeerd worden op eventuele klachten 

betreffende het technisch aspect van de woningen.  

 
 
 
 

 


