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Inleiding 

Gent is een populaire stad om in te wonen en te werken. Gent is een stad met sterke inwoners, maar ook 
een stad waar een aantal mensen meer dan een duwtje in de rug nodig hebben. Door de stijgende prijzen 
op de woningmarkt en de kwetsbaarheid van een steeds grotere groep inwoners kampt Gent met een 
zeer grote vraag naar degelijke woningen voor een betaalbare prijs.  

WoninGent werkt al 115 jaar dag in dag uit om mensen kansen te geven door hen woningen aan te bieden 
vanuit een sociaal standpunt. Het is de ambitie van WoninGent om dit voor minstens nog eens 100 jaar 
te doen en om op grote schaal goede huurwoningen tegen zeer lage huurprijzen te voorzien voor Gente-
naars die marktconforme huurprijzen niet aankunnen. 
 
WoninGent beschikt door deze specifieke stedelijke context over een huurderspopulatie met de laagste 
inkomens van Vlaanderen. Sociale huurders betalen bij WoninGent lagere huren waardoor ze meer leef-
geld overhouden dan mensen met dezelfde inkomens die op de private markt moeten huren. De huren 
zijn ook lager dan bij SVK-woningen.  
 
Wil WoninGent deze kerntaak de komende jaren met verve vervullen dan zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden. Er wordt zover mogelijk gewerkt binnen de financiële marges die de financiering van 
de Vlaamse Overheid voorziet, aangevuld met (project) subsidies die vanuit verschillende beleidsniveaus 
worden aangereikt. Wat niet inpasbaar is of te ver afwijkt van het businessmodel dat we daardoor moe-
ten toepassen, wordt niet meer opgenomen.  
 
40% van de 9.000 woningen van WoninGent zijn verouderd en uitgeleefd. Het zal dus tijd, middelen en 
organisatie vergen om dat patrimonium terug in orde te zetten. Om deze uitdaging te tackelen zal Wo-
ninGent een investeringsmeerjarenplanning uitrollen.  
 
Verder werken we aan de versteviging van onze financiële situatie zonder dat we daarom verzaken aan 
de missie die onze organisatie eigen is. We zoeken waar we kunnen naar optimalisaties en we overleg-
gen met onze meerderheidsaandeelhouder Stad Gent, over bijkomende financiële steun. 
 
WoninGent zet zich al jaren hard in om haar sociale missie te vervullen in de stad. Ook het nieuwe be-
stuur dat aantrad in april 2019 heeft de deze ambities. We hebben een woelige periode achter de rug, 
maar er wordt hard gewerkt aan een nieuw hoofdstuk voor WoninGent met een patrimonium dat ei-
gentijds is en in orde staat en een efficiënte dienstverlening op maat en ten bate van de huurders. Deze 
beleidsnota schetst de ambitie van dit bestuur om de meest kwetsbaren van een degelijke woning te 
voorzien. 

Een investeringsmeerjarenplanning leidt tot het verbeteren van het patrimonium 

In 2018 screende WoninGent het patrimonium op basis van de dan ingevoerde woningkenmerken van 
de VMSW. Daaruit blijkt dat WoninGent voor een zeer grote uitdaging staat: Ze beschikt over een om-
vangrijk, maar sterk verouderd patrimonium. Ondanks belangrijke inspanningen op het vlak van reno-
vatie- en vervangingsbouw van de afgelopen jaren (MJP 2014-2019) is de globale staat van het patrimo-
nium niet wezenlijk verbeterd: Het aandeel woningen van slechte kwaliteit is niet significant gedaald. 
De verbeteringen en renovaties worden immers ingehaald door de verdere degradatie van de gebouwen 
die nog niet aangepakt konden worden. WoninGent wil dit doorbreken.  

Om dit te kunnen verwezenlijken maakt WoninGent een financieel en technisch onderbouwd investe-
ringsmeerjarenplan (IMJP) voor renovatie, vervangings- en nieuwbouw op waarvan de aandacht priori-
tair uitgaat naar de 40% verouderde en uitgeleefde woningen. De looptijd van het IMJP is 2020-2030. 
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De eerste doelstelling van dit IMJP is het terugdringen van de woningen met conditiestaat 5 en 6, waarbij 
niet enkel de woningen die zich momenteel in die staat bevinden, maar tevens de woningen die tijdens 
die looptijd van 10 jaar in die staat zullen komen, meegenomen worden in een effectieve planning.  
De aard en het aantal van de gebreken zal bepalen of een gebouw wordt aangepakt door middel van 
vervangingsbouw, totaalrenovatie of deelrenovaties.    
 
De tweede doelstelling van het IMJP is de ambitie om, conform onze sociale missie, het aantal sociale 
woningen te laten aangroeien in functie van de lange wachtlijsten en het op peil houden van het per-
centage sociale woningen in een groeiende stad. Dit gebeurt met een dubbel doel. Op korte termijn 
kunnen de nieuwe woningen voor de herhuisvesting van huidige huurders worden gebruikt. Op lange 
termijn zullen ze mee onderdeel maken van het programma dat het aantal sociale woningen stelstelma-
tig laat stijgen. Concreet betekent dit dat WoninGent er naar streeft dat de stijging van het aantal sociale 
woningen minimaal gelijke tred houdt met de algemene stijging van het aantal woningen op de Gentse 
woonmarkt. Als de stad groeit moet WoninGent voor 50WE meegroeien per jaar om gelijke tred te hou-
den, maar daarmee kan men de wachtlijst niet inkorten. Als het opzet is om 1 procent sociale woningen 
te stijgen in de stad, dan zal WoninGent 128 WE per jaar daar bovenop moeten realiseren om een stuk 
van de wachtlijst op te nemen. Dus wordt er in het IMJP uitgegaan van de doelstelling om 178 WE per 
jaar te realiseren. Op die manier wil WoninGent een antwoord bieden op de vraag van de Stad Gent om 
het aantal sociale woningen significant te laten aangroeien.  
 
Binnen die aangroei van het aantal sociale woningen en de programmatie voor vervangende nieuwbouw 
wil WoninGent ook inzetten op een inhaalbeweging van het aanbod aan (bij voorkeur grondgebonden) 
woningen voor middelgrote en grote gezinnen. Hierbij waakt WoninGent over een passende bezetting 
van het patrimonium via aanpak van over- en onderbezetting binnen het wettelijk kader gecombineerd 
met een haalbare context. WoninGent zal blijven de nodige aandacht en zorg besteden aan de ouderen 
en ze te voorzien in een geschikte woning binnen ons patrimonium. 
 
Dat er steeds voldoende woningen zijn voor de zittende huurders wordt als randvoorwaarde bij de op-
maak van dit IMJP opgelegd. Gebouwen zullen deels of geheel leeg gemaakt moeten worden om de 
renovatie of vervangingsbouw mogelijk te kunnen maken. Daartoe moet er voldoende aanbod zijn van 
degelijke en passende woningen om de zittende huurders te kunnen verhuizen naar een andere woning 
binnen het patrimonium. Door de sloop- en renovatiebeweging zal in eerste instantie het aantal ver-
huurde woningen binnen het patrimonium verminderen, om daarna opnieuw aan te groeien. Om de 
uitdaging op gebied van herhuisvesting te volbrengen dient WoninGent een buffer op te bouwen waarbij 
we enkele jaren absolute voorrang moeten geven aan de interne mutaties in functie van herhuisvesting 
en passende bezetting, eerder dan het verminderen van de wachtlijsten.   
 
Daarom zal nog meer ingezet worden op nieuwbouwprojecten zodat op korte termijn projecten tot 
stand komen op voor WoninGent alle mogelijke bebouwbare terreinen. Gezien WoninGent over een 
beperkte oppervlakte bebouwbare grond beschikt, moet onmiddellijk gestart worden met de zoektocht 
naar nieuwe terreinen en dient een aanpak ontwikkeld te worden om zo snel mogelijk nieuwe woningen 
te voorzien. Om de nieuwbouw te versnellen is er nood aan een intensieve samenwerking met Stad Gent 
om de procedures voor de aanpak van gebouwen en wijken vlot te laten verlopen. Daarnaast is een 
capaciteitsverhoging noodzakelijk en is het onontbeerlijk om te voorzien in samenwerkingen met der-
den en partners om dit te doen slagen.  
 
De derde doelstelling van het IMJP is om via thematische ingrepen de kwaliteit van het patrimonium te 
verbeteren. Hieronder valt onder andere het traject dat opgezet wordt om aan de ERP 2020 voorwaar-
den met betrekking tot beglazing en rendement van verwarmingstoestellen te voldoen. Maar er worden 
eveneens programma’s rond veiligheids- en gezondheidsaspecten (brandgevaar, CO-gevaar, waterlei-
dingen) opgezet.  
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De vierde doelstelling is het bestaande patrimonium zo lang mogelijk in een goede staat (minimum con-
ditiestaat 4, zoveel mogelijk zelfs minimaal conditiestaat 3) te houden tegen een verantwoorde kost. 
Hiervoor zal WoninGent een proactief cyclisch onderhoudsprogramma uitwerken, rekening houdend 
met het idee van life cycle management.  
 
De huidige praktijk van het naar norm stellen tussen twee verhuringen zal onverminderd worden ver-
dergezet. Daarbij zal worden onderzocht of telkens een conformiteitsattest kan worden aangevraagd 
zonder dat dit tot verdere vertraging en bijkomende frictieleegstand leidt.  
 
Daarenboven zal er een aanpak van periodieke interne controles van bewoonde woningen worden uit-
gewerkt in functie van de ouderdom en conditiestaat van de woningen. WoninGent zal ook onderzoeken 
op welke manier ook bewoonde woningen naar de norm kunnen worden gesteld.  
Beide zaken zijn nodig om ook comfortaanpassingen en vernieuwingen te kunnen garanderen voor huur-
ders die langdurig eenzelfde woning blijven bewonen. 

 

Realisatie van het investeringsmeerjarenplan door samenwerking waar mogelijk en 
focus 

De realisatie van het IMJP zal WoninGent op scherp zetten. Er zal hiervoor de nodige capaciteit op gebied 
van personeel en financiën voorzien moeten worden. Om zich te concentreren op haar kerntaken zal ze 
geen andere diensten meer ontwikkelen zoals sociale koop, bouwen van bescheiden woningen, bouw 
van sociale assistentiewoningen, gedelegeerd bouwheerschap voor alternatieve woonvormen. Be-
staande engagementen worden wel nog uitgevoerd. 
 
Voor het realiseren van het IMJP met de eigen resources, zal WoninGent samenwerken met andere 
partners, dit met het oog op de capaciteitsverhoging. Vooreerst werkt WoninGent samen met de stad 
aan het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant met de Vlaamse Regering zodat het aantal so-
ciale huurwoningen van WoninGent systematisch kan opgedreven worden. 
 
Om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke nood aan sociale woningen zal WoninGent moeten 
overgaan tot een versnelling in de bouw van nieuwe woningen. WoninGent zal de nodige formules in 
kaart brengen om hier onmiddellijk mee aan de slag te gaan. WoninGent maakt op dit moment reeds 
gebruik van de procedure aankoop goede woningen waarvoor een FS3 financiering kan verkregen wor-
den. Deze methode laat toe om snel en efficiënt degelijke woningen in haar patrimonium op te nemen. 
 
Naast het aankopen van goede woningen zal WoninGent eveneens de mogelijkheid onderzoeken om 
zakelijke rechten op haar bouwgronden te verlenen aan externe bouwheren om sociale woningen te 
realiseren.  
 
De dwingende noodzaak tot renovatie aan de hand van een bepaalde methodiek laat weinig ruimte voor 
discussie en participatie. Daarom zal het des te belangrijker zijn om een goede sociale omkadering van 
het hele proces op te zetten. Daarom zal in aansluiting op het IMJP een sociaal begeleidingsplan worden 
opgemaakt dat voor de huurders de begeleiding bij elke stap zal aanduiden vanaf de introductie/aan-
kondiging van de project tot de eigenlijke start van de werken die al dan niet gepaard zullen gaan met 
tijdelijke of definitieve herhuisvesting.  
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Per renovatieproject zal telkens worden onderzocht welke verhuismethodiek aangewezen is.  De keuze 
van aanpak zal maximaal rekening houden met: 

• het al dan niet noodzakelijk zijn van 100% herhuisvesting 
• de mogelijkheid tot het organiseren van een doorschuifsysteem 
• de maximale bezetting van tijdelijke woningen (onderzoek containerwoningen) 
• verwacht alternatief aanbod in de buurt of zoveel mogelijk op maat van de behoeften  

 

Aandacht voor leefbare gebouwencomplexen en leefbare woonomgevingen 

Bij alle nieuwe projecten (bijkomende woningen of vervangingsbouw) zal bij prioriteit worden bekeken 
om leefbare woongroepen te creëren. Daarbij moet ze zowel aandacht gaan naar de gebouwencom-
plexen zelf als naar de ruimere woonomgeving. 

Dit geldt in de eerste plaats daar waar een grote densiteit aan woningen nodig blijft bij de vervanging 
van de huidige hoogbouwblokken. Waar mogelijk proberen we daarbij terug te keren naar meer her-
bergzamere wooncomplexen en traditionelere bouwblokken zoals ondertussen gebeurt bij de vervan-
ging van de torens aan het Rabot en zoals die gepland is in het masterplan voor de nieuwe wijkontwik-
keling in Nieuw Gent.  

In ieder geval proberen we ook bij hoogbouw de woningen per toegang te beperken tot maximaal een 
25-tal woningen. Daarmee vermijden we de veelal anonieme toegangen zonder enige meerwaarde naar 
een groot aantal woningen (100 en meer) in onze hoogbouwbokken. De nieuwe toegangen zijn best 
ontmoetingsruimtes voor de bewoners van een beperkt aantal woningen die elkaar dan ook leren ken-
nen (concept van een binnenplein). We maken ook dat er binnen zoveel mogelijke woongroepen een 
diversiteit is in de woningtypes zodat we ook verschillende gezinstypes/huurdersgroepen bijeen krijgen 
in elk van die woongroepen.    

In samenwerking met de stad besteden we ook de nodige aandacht aan de leefbaarheid van de directe 
omgeving van de nieuwe wooncomplexen en de inplanting ervan in de ruimere buurt. Langs de ene kant 
moet de directe woonomgeving robuust zijn (tegen vandalisme en vernielzucht), langs de andere kant 
moet ze uitnodigend en vriendelijk zijn. De kinderen uit onze wooncomplexen moeten er ook hun eigen 
plekken hebben en vinden.  

Alles samen moet die aandacht ook maken dat er minder overlast en leefbaarheidsproblemen ontstaan 
in deze wijken, die ook in de toekomst precair zullen blijven omwille van de kwetsbaarheid van vele van 
onze huurders.  
 
Verder zal WoninGent gebruik maken van flatwachters die de oren, de ogen en het aanspreekpunt voor 
onze huurders in hun wijk. De flatwachter geeft informatie en werkt nauw samen met de sociale huis-
vestingsmaatschappijen en organisaties in de wijk. Zijn zichtbare aanwezigheid en alertheid verhogen 
de sociale controle, wat goed is voor de leefbaarheid. WoninGent zal de komende jaren verder gebruik 
maken van dit succesvol team die ingezet wordt voor alle sociale bewoners van de wijk – ook die van de 
andere SHM’s. Dit team wordt uitgebreid met één flatwachter via extra middelen van Stad Gent. 
 
WoninGent zal eveneens waar mogelijk het motto van levenslang wonen in haar achterhoofd houden. 
Het is niet altijd mogelijk om huurders met een wijzigende gezinssamenstelling en mobiliteit levenslang 
in dezelfde woning te laten wonen, maar dit wordt ingevuld als levenslang wonen binnen de wijk. Door 
een goede mix van woningen dicht bij elkaar te voorzien, heeft een eventuele verhuis in de loop van een 
leven een kleinere impact (men blijft in de vertrouwde omgeving). Het (tijdig) matchen is hierbij een 
uitdaging. Vraag en aanbod binnen de wijk kan in de loop der tijd wijzigen. In dat geval moet er dus 
steeds gestreefd worden naar een mix van gezinssituaties en leeftijden. Binnen de context van de 
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regelgeving zal WoninGent zorgen voor een optimalisatie zodat de toewijs bij mutaties maximaal tege-
moet komt aan de verzuchtingen van de betroffen huurder. 

 

Trekker in duurzaamheid 

Het is evident dat sociale huurwoningen zo energiezuinig mogelijk moeten zijn. Dat is niet alleen goed 
voor het klimaat maar ook voor de sociale huurder omdat zijn energiefactuur hierdoor wordt beperkt. 
Bij de keuze tussen een totaalrenovatie, deelrenovatie en vervangingsbouw zal duurzaamheid een be-
langrijk criterium vormen. Duurzaamheid dient hier in de brede zin van het woord begrepen te worden: 
Naast de ecologische aspecten wordt ook met het economische en het sociale (o.a. de bewoners en 
finale woonkwaliteit) rekening gehouden.    
 
WoninGent is dan ook verheugd dat de Vlaamse regering SHM’s stimuleert om niet alleen aan de wet-
telijke vereisten te voldoen, maar ook wenst dat zij een voorlopers rol opneemt op het vlak van ener-
gieprestatie van sociale woningen. WoninGent zal zich hier maximaal voor inschrijven. 
 
Er wordt nu al een traject uitgestippeld, om te gaan naar klimaat neutrale woningen tegen 2050. Tegen 
2050 moeten alle (sociale huur) woningen een EPC-kengetal hebben van maximaal 100 kWh/m². Wo-
ninGent wil niet wachten op meer concrete richtlijnen en wettelijke verplichtingen richting 2050 en 
maakt een actieplan op met de VMSW om deze doelstelling tegen 2050 te behalen. Net zoals bij de IMJP 
wordt er vertrokken vanuit de woningkenmerken, maar zal ook de nodige aandacht geschonken worden 
aan het vermijden van ‘lock in’ effecten. Niet enkel de som van de aan te pakken deelaspecten wordt 
bekeken, maar ook steeds het gebouw als geheel.  
WoninGent wil daarbij niet direct een pioniersrol opnemen naar de allernieuwste technieken, maar eer-
der inzetten op duurzame technieken die ondertussen hun degelijkheid hebben bewezen en de kinder-
ziektes achter de rug hebben. 
 
Tijdens de inspanning om de huurwoningen zo energiezuinig mogelijk te maken, is dit de uitgelezen kans 
om, wanneer er toch werken moeten gebeuren, doordachte keuzes te maken wat betreft duurzame 
materialen. De impact op het milieu, gezondheid van de bewoners, de life cycle cost, herkomst, levens-
duur en de financiële enveloppe bij het bouwen worden in rekening gebracht.  
 
Niet enkel de aanpak van gevels, buitenschrijnwerk, dak,… maar ook de ventilatie van elke woning wordt 
onder de loep genomen. Een continue gecontroleerde ventilatie draagt bij tot een correcte vochthuis-
houding van het gebouw, voor verhoogd comfort door niet méér te ventileren dan nodig en de tem-
peratuur onder controle te houden en een gezónder binnenklimaat. In het totaalplaatje past ook de 
aandacht voor en maatregelen tegen oververhitting: ventilatie en zonwering. Het vervangen van buiten-
schrijnwerk met aandacht voor inplanting van voldoende opengaande ramen moet ook intensievere 
ventilatie toelaten wanneer gewenst. 
 
WoninGent zal dus streven naar een totaalaanpak op vlak van duurzaamheid. Gezien niet alles tegelijk 
kan gebeuren, maken we prioriteiten op, waarbij steeds wel het geheel in het achterhoofd wordt ge-
houden en we makkelijk te behalen kansen tijdens uitvoering niet willen laten liggen. 
In 1ste prioriteit zetten we dus in op: 

• Energieprestatie  
• Binnenklimaat in functie van comfort, gezondheid 
• Materialen 
• Welzijn en sociale waarde 

Omdat deze aspecten de grootste (voelbare) verbetering betekenen voor onze huurders. 
In 2de prioriteit willen we ook verder gaan op het gebied van: 
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• Interne en externe waterhuishouding 
• Afvalbeheer 
• Mobiliteit 

Om water te besparen wordt regenwaterrecuperatie zoveel mogelijk ingezet, bijvoorbeeld voor buiten-
kraantjes, wasmachines en toiletspoeling. Bij nieuwbouw wordt dit al standaard geïntegreerd, in heel 
wat van onze bestaande woningen is het ook al aanwezig en bij renovaties kan dit bekeken worden. 
Waar mogelijk wordt het niet gebruikte regenwater best zoveel mogelijk geïnfiltreerd, zodat de grond-
watertafel wordt aangevuld. Verhardingen dienen beperkt te worden of waterdoorlatend te zijn. Het 
gebruik van drinkwater zal worden onder de loep genomen, waterbesparende kranen en douchekoppen 
krijgen de voorkeur. 
 
We willen bekijken hoe bewoners kunnen gestimuleerd en geholpen worden om afval beter te sorteren 
en te verminderen. Dit kan door ingrepen zowel in de appartementen zelf als in de gemeenschappelijke 
delen. 
 
Fietsenstallingen krijgen reeds een prominente plaats in ons patrimonium. In de toekomst willen we dit 
verder uitbouwen door extra aandacht voor de goede dimensionering, makkelijke bereikbaarheid van 
de stalling en veiligheid: Verlichting, het goed kunnen vastmaken van de fietsen en de sociale controle. 
Informatie verstrekken over openbaar vervoer en alternatieve vervoersmiddelen of deelsystemen kun-
nen de (duurzame) mobiliteit van onze bewoners verbeteren. 
 
We streven ernaar om duurzaamheid in al zijn aspecten op lange termijn te integreren in ons volledige 
patrimonium. 
 

Leegstand beperken maar onvermijdelijk 

De leegstand in Gent en meer bepaald de leegstand van sociale woningen in haar geheel is een thema 
dat hoog op de agenda staat van de Gentenaars en het politieke bestuur maar ook van de sociale huis-
vestingsmaatschappijen zelf. Elke leegstaande woning is er één die niet verhuurd kan worden aan de 
vele Gentenaars die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. 

Structurele leegstand heeft betrekking op woningen die niet meer verhuurd kunnen worden omdat ze 
gerenoveerd moeten worden. Het is duidelijk dat WoninGent voor een versnelling gaat in de bouw en 
renovatie van haar patrimonium. Dit zal op lange termijn resulteren in een aangroei en een verbetering 
van de kwaliteit van het patrimonium. Dit betekent echter dat WoninGent genoodzaakt zal zijn om haar 
structurele leegstand te doen stijgen. Leegstand is onvermijdelijk om renovatie uit te voeren en zal op 
korte termijn zorgen voor een tijdelijke vermindering van het aantal woningen die verhuurbaar zijn. 
 
De frictieleegstand (leegstand tussen 2 verhuringen in) liep de afgelopen jaren hoog op. Dat zal zo blijven 
omdat WoninGent de frictieleegstand meer dan ooit nodig zal hebben om te kunnen inzetten als her-
huisvestingsbuffer. Dit in afwachting van de afwerking van meer nieuwbouwprojecten. De herhuisves-
tingsbuffer zal worden afgestemd op de uitvoering van het IMJP, waarbij er voldoende leegstaande pan-
den beschikbaar moeten zijn op het ogenblik dat te renoveren of te slopen woningen leeg moeten ge-
maakt worden. Het is zaak om, afgestemd op het IMJP te streven naar de optimale leegstand van goede 
kwaliteit: Voldoende om de zittende huurders steeds een degelijke woning te kunnen aanbieden als 
vervanging voor de te renoveren, maar niet onnodig lang leegstaand.  
 
Omwille van het comfort van de bewoners zullen woningen die, omwille van geplande renovatie of 
sloopwerken, minder dan drie jaar nog verhuurd kunnen worden, niet gebruikt worden voor herhuis-
vesting.  
 



Beleidsnota WoninGent 2020 - 2025 

  Pagina 9 van 15 
 

WoninGent zal onderzoeken in welke mate het aanbod dat wij voorleggen aan de huurders voor her-
huisvesting dient aangepast te worden om zo snellere verhuis en verhuring te kunnen bewerkstelligen. 
Een duidelijke en kordate aanpak geeft het meeste kans op een tijdige woonoplossing waarmee bewo-
ners tevreden zijn. 
 
Naast de aanpak van de woningen die fors zijn achteruit gegaan tussen twee verhuringen, is ook een 
aanpak nodig voor gelijkaardige woningen die permanent bewoond blijven. Om de frictieleegstand te 
beperken zal WoninGent bij woningen jonger dan 10 jaar zo veel mogelijk overgaan tot onmiddellijke 
verhuring om zo leegstand van recente woningen in goede staat tot het minimum te beperken. 
 
 
Een goede financiële huisvader 

Financiële leefbaarheid vormt samen met de kwaliteit van het patrimonium een belangrijke pijler in het 
beleid van WoninGent. De financiële situatie is een aandachtspunt omdat de financiële leefbaarheid van 
een sociale huisvestingsmaatschappij steeds onder een bepaalde druk staat. De voorbije jaren evolueer-
den een aantal financiële indicatoren zoals rentabiliteit, kostenbeheersing, cashflow in de negatieve zin. 
De courante inkomsten dekken de courante uitgaven (waaronder de terugbetaling van leningen) niet.  

Nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn de afgelopen jaren verlieslatend omwille van de huurinkomsten 
(gerelateerd aan de lage inkomens van de bewoners) die niet volstaan om terugbetaling van leningen 
en de werkings- en onderhoudskosten te dekken.  

Ondanks de bovenstaande tendensen blijft WoninGent niet bij de pakken zitten. WoninGent verwerkt 
het financieel luik in de omvattende investeringsmeerjarenplanning van haar patrimonium. Een omvat-
tende budgettering voor het onderhoudsMJP zal ervoor zorgen dat WoninGent nog beter haar kosten 
voor onderhoud en beheer onder controle zal hebben. Verder gaat zij over tot een aantal structurele 
maatregelen om haar begroting onder controle te houden en haar cashpositie te vrijwaren. 
 
WoninGent zal blijven bouwen en haar woningen renoveren binnen de kostprijsnormen van de VMSW, 
nl. het FS3 financieringsplafond te budgetteren aan 95 procent. Om geen onnodige drempels voor een 
versnelling op te werpen kan voor aankoop van goede woningen een uitzondering gemaakt worden op 
het financieringsplafond.  
 
WoninGent gaat in de toekomst sterker inzetten op de FS3 financiering door Vlaanderen voor ook de 
investeringen voor deelrenovaties om op deze manier de organisatie meer zuurstof te geven. Door meer 
gebruik te maken van FS3 financiering zullen de uitgaven van investeringen zich spreiden over de terug-
betalingstermijn van de leningen en geniet WoninGent van de financiële voordelen van het FS3 systeem.  
De eigen middelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de overbrugging van kredieten en de afbetaling 
van de renteloze en markconforme leningen. WoninGent gaat voor maximale FS3 financiering, tenzij 
termijnen of capaciteit ons daar anders toe dwingen. 
 
Wat betreft de verkoop van sociale huurwoningen, handhaaft WoninGent haar huidig verkoopbeleid. 
Het gaat daarbij uitsluitend om woningen, die historisch niet als sociale woningen zijn gebouwd (bv. 
beluikwoningen), die tot erfgoed zijn gepromoveerd en niet binnen de financiële krijtlijnen van de 
VMSW te restaureren zijn of woningen die omwille van hun geïsoleerde ligging enkel tegen een te hoge 
kostprijs kunnen worden gerenoveerd of aangepast dienen te worden aan ERP 2020. De inkomsten van 
deze verkopen worden geherinvesteerd in onderhoud en uitbreiding van het patrimonium. 
 
De bijkomende ademruimte door de huurprijsverhogingen vanaf 2020 gebruiken we om onze financiële 
situatie op termijn duurzaam te versterken. Daarvoor brengen we door middel van een studie in kaart 
wat de afwijkende financiële standaarden zouden moeten zijn voor een sociale huisvestingsmaatschap-
pij met een profiel als dat van WoninGent. Op basis daarvan zal dan een realistischer beeld kunnen 
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ontstaan over het financieel kader waarbinnen een stedelijke sociale huisvestingsmaatschappij met een 
verouderend bestand van voornamelijk appartementsgebouwen en bewoners met zeer lage inkomens 
haar missie moet vervullen.  
 
WoninGent zal gebruik maken van de budgetten die door Stad Gent worden voorzien. In overleg met 
onze grootste aandeelhouder wordt verder gewerkt aan een onderzoek om kosten bij projecten te druk-
ken via de voorziene investeringssubsidies en/of ter beschikking krijgen van gronden via goedkope for-
mules. WoninGent zal eveneens alle andere mogelijkheden tot financiering via andere beleidsniveaus     
(Vlaams, federaal en Europees) optimaal benutten. 
 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe wettelijk opgelegde correcties inzake huur zal 
WoninGent de strijd aangaan tegen de achterstallige betalingen. Mede als gevolg van een huurderspo-
pulatie met de laagste inkomens van Vlaanderen, kampt WoninGent meer dan andere huisvestings-
maatschappijen met huurachterstand. Daarom zal verder worden geïnvesteerd in performante proce-
dures om de betalingsachterstand tot een minimum te beperken. Het recurrent aanmanen van wanbe-
taling en systematische opvolging door een slim softwarepakket is een must, zonder het individueel 
sociaal aspect van ieder dossier uit het oog te verliezen. Verder volgen wij de huurder verder op in sa-
menwerking met het OCMW door het opzetten van verzoeningszittingen en afbetalingsplannen. Daar-
naast zal deze procedure ook inzetten op de opvolging van achterstallige betaling bij de vertrokken huur-
ders.  
 
 

Dienstverlening aan onze bewoners 

WoninGent is vooral ook sociaal bewogen. WoninGent zal zich blijven inzetten om de huurders te on-
dersteunen zoals voorgeschreven in het kaderbesluit, zowel bij het garanderen van hun rechten als het 
uitvoeren van hun plichten. Naast de wettelijk voorziene ondersteuning neemt WoninGent de verhuis-
begeleiding die verder gaat dan de info- en zitmomenten en een aanzienlijk deel van de verhuiskosten 
op zich. Verder kunnen er echter geen bijkomende tussenkomsten zijn. De financiële en capacitaire uit-
dagingen waar WoninGent voorstaat om haar ambitieuze investeringsmeerjarenplanning uit te voeren 
laat dat niet toe. WoninGent geeft daarom de voorkeur aan om extra middelen te investeren om meer 
sociale woningen te verwezenlijken. Op deze manier kunnen meer huurders genieten van deze lage hu-
ren, eerder dan de huidige huurders nog extra voordelen toe te bedelen.  

Toch zal WoninGent zich blijvend engageren om binnen haar domein en expertise het maximale moge-
lijke te doen voor de huurder. Op het gebied van herhuisvesting zal WoninGent bijvoorbeeld streven om 
haar woningen bij verhuis met maximaal respect voor de eigenheid van de huurder en gepland leeg te 
halen. Door de verhuisperiode zo kort mogelijk te houden, maar idealiter verspreid en planmatig kan 
WoninGent ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de wijken behouden blijft en tegelijk de financiële kos-
ten tot het minimum beperken.  
 
WoninGent is van mening dat verhuizen voor sociale huurders zeer ingrijpend is op menselijk als finan-
cieel vlak. WoninGent zal dan ook iedere huurder die moet muteren (op vraag van WoninGent) naar een 
nieuwe sociale woning bij de verhuis ondersteunen en maatwerk bieden om zo de meest kwetsbare 
bewoners te begeleiden. We hanteren hiervoor een mensgerichte aanpak, met oog voor de bewoner 
maar wel steeds met duidelijke engagementen van beide zijden.  
 
Het is evident dat  de huurders- en kandidatenadministratie wettelijk correct moet verlopen, we blijven 
dan ook verder inzetten op een constructieve samenwerking met o.a. Toezichthouders en inspecterende 
overheden (Visitatiecommissie). Verder blijven we werken aan optimalisatie van de kwaliteit en effici-
entie in onze dagelijkse werkprocessen.  
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Dit betekent bijvoorbeeld ook onze rol als correcte verhuurder opnemen en blijven alloceren van een 
gepaste woning op vlak van gezinssamenstelling. We passen een duidelijk beleid toe van over- en on-
derbezetting zonder een menselijke aanpak uit het oog te verliezen. WoninGent neemt zo haar verant-
woordelijkheid om een onaangepaste woonsituatie op te sporen en te trachten op te lossen.  
 
WoninGent zal de analyse maken van de vraagzijde, dus de kandidaten inventariseren op vlak van ge-
vraagde woningen qua grootte, maar ook qua wijk. De keuzebreedte van de wijken wordt bekeken en 
geanalyseerd , het bepalen van het aantal wijken waar een kandidaat een voorkeur kan hebben heeft 
een effect op het aantal mogelijke toewijzingen of weigeringen, rekening houdende met de primaire 
prioriteit, nl. herhuisvesting  Er wordt geëvalueerd of dit de herhuisvestingsoefening vlotter laat verlo-
pen. 
 
Verder zullen rationele bezettingsregels opnieuw onder de loep worden genomen om in te schatten of 
die nog steeds wenselijk zijn bepaald in relatie met de noden van de wachtlijsten. Dialoog met de bewo-
ner is in beide componenten  cruciaal.  
 
WoninGent zal ook in de komende jaren haar engagement opnemen dat werd aangegaan in het samen-
werkingsprotocol met het OCMW over de versnelde toewijs aan specifieke doelgroepen (daklozen, per-
sonen met een geestelijke gezondheidsprobleem en jongeren die begeleid zelfstandig wonen). Gemid-
deld gebeuren binnen WoninGent op jaarbasis 37 toewijzingen van woningen via deze versnelde proce-
dure, waarbij het OCMW mee instaat voor de woonbegeleiding in de eerste zes maanden. We blijven 
dit een belangrijk engagement vinden, ook al geeft dat een zekere druk op de leefbaarheid binnen onze 
woonblokken. Het is immers de grootste en meest structurele opvang van daklozen op Gents grondge-
bied. Op die manier zijn er reeds meer dan 600 personen aan een nieuwe thuis geraakt.  
Ze vertegenwoordigen op dit moment om en bij de 6% van onze bewonersbestand. WoninGent wil wel 
met het OCMW en ander partners overleggen om de woonbegeleiding waar nodig ook na de zes maan-
den te verlengen of, indien noodzakelijk zelfs te bestendigen als permanente ondersteuning voor be-
paalde doelgroepen. 
 
WoninGent zal huurders met een specifieke hulpvraag doorverwijzen naar de bevoegde hulpverlenings-
instanties die daarvoor opgeleide medewerkers en adequate middelen in huis hebben. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat WoninGent de noodzakelijke expertises hiertoe intern ontwikkelt en haar veiligheids-
maatregelen uitbreidt. Dat geldt ook voor de overlast en sociale leefbaarheid op het openbaar domein 
rond de sociale woningen. Bij het adequaat doorverwijzen zal WoninGent nauw samenwerken met part-
ners als het OCMW, politie, brandweer, IVAGO, Samenlevingsopbouw, wijkregisseurs, PAKT, CAW,…  Als 
SHM zijn we intermediair tussen omgeving en de stadsdiensten. We bouwen verder structureel overleg-
momenten uit met deze partners en wisselen met de sector ervaring uit om onze werking te optimali-
seren.  

WoninGent gaat verder inzetten op het bestaande aanbod aan voorzieningen en mogelijkheden die de 
huurders hebben, maar nog niet worden opgenomen. Dit wil wel zeggen dat WoninGent enerzijds zal 
werken aan de zelfredzaamheid van de huurder en anderzijds het aanbod van de netwerkpartners (SLO, 
OCMW en andere sociale initiatieven) beter zal ontsluiten zodat de huurder niet uit de boot valt. Wo-
ninGent zal hiervoor inzetten op een duidelijke communicatie en een goede samenwerking met de so-
ciale partners verder uitbouwen en onderhouden, delen van info, voorstelling van elkaars dienstverle-
ning en op zoek gaan naar schaalvoordelen in communicatiecampagnes.  
 
Het is dan ook de intentie van WoninGent om een formele of informele samenwerkingsovereenkomst 
op te stellen met de betrokken actor om zo tot duidelijke afspraken te komen wie welke taak op zich 
neemt. Zo kan WoninGent in een volgende fase nog duidelijker communiceren aan haar huurders welke 
verwachtingen kunnen ingelost worden en welke niet.  

WoninGent kent zeer verschillende groepen van huurders elk met specifieke achtergronden. Naast de 
typegezinnen zijn dat ook alleenstaanden, senioren, jongeren personen met een handicap, personen 
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met gezondheidsproblemen, personen met een migratieachtergrond, enz. Net zoals ook in de stad Gent 
de diversiteit onder de bewoners in het voorbije decennium fors is toegenomen, is dat ook gebeurd 
binnen ons huurdersbestand. Van vrij uniforme groepen huurders in de jaren tachtig zijn we nu geëvo-
lueerd naar een huurdersbestand dat een grote diversiteit  heeft. Dat proces zal zich in de komende 
jaren nog verder doorzetten. Deze sociale transitie gaat gepaard met een aantal neveneffecten zoals de 
individualisering van de woonbelangen en verschillen in woonculturen, die soms tot spanning en pro-
blemen kunnen leiden.  

WoninGent zal zich meer instellen op deze nieuwe situatie en ze hanteerbaar maken in haar werking en 
projecten. Het zal belangrijk zijn om daar de nodige know how rond op te bouwen en te verwerven in 
overleg met stedelijke diensten en organisaties die werken en inzetten op integratie, inclusie en samen-
leven van verschillende doelgroepen. Zowel gezinnen met kinderen als ouderen hebben eenmaal andere 
noden op het vlak van wonen. WoninGent zal de nodige inspanningen leveren om deze verschillende 
noden en leefwijzen te doen congrueren zodat de leefbaarheid niet in gedrang komt. 

 

Transparantie inzake herstellingen en klachten 

WoninGent zal er alles aandoen om de meldingen voor herstellingen of voor schade aan woningen op 
een meer doortastende en transparante manier aan te pakken voor de huurder. WoninGent gaat ge-
bruik maken van nodige software zodat knipperlichten aangaan wanneer het om ernstige gevallen gaat 
waarbij een prioritaire aanpak, een naar norm stellen of zelfs herhuisvesting noodzakelijk is.   
 
We brengen de knelpunten rond de huurlasten in kaart. We garanderen dat deze op een redelijke ter-
mijn en correct worden berekend. Waar ze uit balans zijn ten koste van de huurder zoeken  we naar 
oplossingen om dit opnieuw recht te trekken. We kiezen voor systemen die sociaal en transparant zijn.  
 
WoninGent merkt dat een groot deel van onze bewoners graag flexibel en digitaal communiceert en zal 
dan ook inzetten op contactmogelijkheden online. Het uitbouwen van een persoonlijk dossier (myWo-
ninGent) kan daar een belangrijke rol in spelen, net als een centraal beheer van inschrijvingen zoals 
vooropgesteld in het bestuursakkoord van Stad Gent. Er worden eveneens alternatieven voorzien voor 
een aantal huurders die niet overweg kunnen met een digitale oplossing, bijvoorbeeld door te werken 
op afspraak. 
 
WoninGent zal haar procedures voor vragen, meldingen en klachten hervormen en waar nodig op punt 
stellen. Dit moet er voor zorgen dat een huurder duidelijk weet waar hij terecht kan met algemene vra-
gen en meldingen voor herstellingen en dat hij snel een duidelijk antwoord krijgt. Hiervoor worden de 
achterliggende schakels in het proces verder geoptimaliseerd en beter op elkaar afgestemd zodat de 
juiste verwachtingen bij de huurder kunnen worden gecreëerd. Het meegeven van een verwachte ant-
woordtermijn is een essentieel element in een duidelijke communicatie met onze huurders en kandida-
ten. 
 
Er wordt een nieuwe eenvoudige en transparante procedure ontwikkeld voor de eerstelijnsklachten. 
Klachten zullen voortaan online, schriftelijk of via een klachtenkaart kunnen worden ingediend. Mede-
werkers zullen waar nodig de huurders helpen in het formuleren van hun klacht via de klachtenkaart. 
De klachtenbehandeling zal via een centraal aanspreekpunt worden opgezet. De klager zal binnen de 
voorziene termijnen een schriftelijk antwoord krijgen van de bevindingen van het onderzoek van zijn 
klacht. Daarmee zal WoninGent zich in lijn zetten met het Vlaamse Klachtendecreet van 1 juni 2001. Het 
zal WoninGent ook toelaten om misgelopen dossiers te traceren en zodoende ook haar dienstverlening 
waar nodig aan te passen en te verbeteren.  
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Een goede eerstelijnsklachtenbehandeling zal ook toelaten om tot betere en duidelijke afspraken te ko-
men met de Gentse Ombudsdienst én toelaten dat die kan optreden naast de wettelijke bevoegde 
Vlaamse Ombudsdienst. Daartoe moet wel eerst het nodige samenwerkingsprotocol tussen WoninGent 
en de Gentse Ombudsdienst worden overeengekomen en goedgekeurd. Bedoeling is dat daarmee de 
toegankelijkheid van de 2de-lijnsklachtenprocedure voor de huurders van WoninGent blijvend vergroot. 
 
Verder blijven we sleutelen aan onze dienstverlening en onze communicatie zodat we onze huurders en 
kandidaat-huurders op een professionele manier te woord kunnen staan. We willen binnen een afge-
sproken en aanvaardbare termijn een antwoord bieden op hun vragen.  
 

Rechten, maar ook plichten 

Huurders of kandidaat huurders hebben ook een aantal plichten. Een sociale woning behoort toe tot 
burgers die het meest nood hebben aan een degelijke goedkope woningen. Daarom zal WoninGent zich 
blijven inzetten op het bestrijden van fraude en overlast. Kandidaat-huurders zijn bij inschrijven verplicht 
om actief alle relevante informatie mee te delen over hun middelen zodat WoninGent ervoor kan zorgen 
dat haar woningen toegewezen worden aan de personen die deze het meest nodig hebben.  

Ook de bijdrage van de huurders tot de leefbaarheid van de gemeenschappelijke ruimte zal door Wo-
ninGent van dichtbij worden opgevolgd. Recalcitrante huurders worden via een overlastprocedure be-
geleid naar alternatief gedrag en indien nodig uitgezet. 

WoninGent gaat actief op zoek naar indicaties van domiciliefraude, zowel op basis van data als op basis 
van terreinonderzoek en geeft indien gepast de dossiers door aan de referentieambtenaar domicilie-
fraude van de Gentse politie. Ook met het OCMW is het doorgeven van signalen op vlak van deze of 
andere fraude via een samenwerking geformaliseerd met het arbeidsauditoriaat.  

 

Versterkend samenwerken met onze bewoners 

In de voorbije jaren werd de tevredenheid van onze bewoners gemeten via een bevraging. Na de resul-
taten hebben we ervoor gekozen om met een groep van bewoners te praten en na te denken over hoe 
we onze dienstverlening kunnen verbeteren. De voorstellen die in de maak waren, worden op korte 
termijn gefinaliseerd om ze dan stelselmatig uit te rollen. WoninGent wil werken met huurdersraden, 
als term voor een vaste groep en mix van bewoners, als klankbord voor onze werking en om constructief 
feedback te krijgen en zaken op te bouwen. Verder willen we een adviesraad voor stakeholders van 
WoninGent ontwikkelen. WoninGent doet zowel kwantitatieve als kwalitatieve bevragingen van zijn 
huurders om op die manier zijn werking permanent bij te sturen. 

 

Naar een constructieve transparante samenwerking met Stad Gent  

Transparantie is een belangrijk instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Transpa-
rantie gaat over openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid. WoninGent wenst hier hard op te in te 
zetten. Zo blijft de SHM jaarlijks door een omvattend jaarverslag haar activiteiten, realisaties en haar 
toekomstige plannen uit de doeken doen. 

WoninGent zal ook zeer transparant naar haar grootste aandeelhouder naar buiten treden. Deze heeft 
het recht om het nodige inzicht in de organisatie te krijgen en geïnformeerd te worden over zowel ver-
wezenlijkingen als mogelijke pijnpunten. Daarom zal WoninGent op eigen initiatief voorzien in een jaar-
lijkse rapportering over haar werking en over haar toekomstplannen aan de Gentse gemeenteraad. 
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WoninGent en Stad Gent zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een intensieve samenwerking zal de 
nodige schaalvoordelen en efficiëntiewinsten met zich meebrengen. De beleidsbeslissingen van Vlaan-
deren waar 1 lokale woonactor per gemeente wordt beoogd, sterkt WoninGent in het verstevigen van 
haar banden met Stad Gent. WoninGent is de oudste en de tweede grootste sociale huisvestingsmaat-
schappij in Vlaanderen en de grootste SHM in Gent. WoninGent wil in de toekomst haar cruciale bijdrage 
aan het sociale woonbeleid van de stad blijven leveren. Hiervoor zal intensief met stad Gent worden 
samengewerkt om dit waar te maken. 
 
Om deze band te versterken en te institutionaliseren wenst WoninGent een samenwerkingsovereen-
komst af te sluiten met haar grootste aandeelhouder voor een aantal centrale uitgangspunten die het 
opnemen van haar rol in de stad moet faciliteren. 
 

Een open organisatie met gedragen waarden 

Crisissituaties hebben geleerd dat duidelijke interne en externe communicatie noodzakelijk is voor hoe 
WoninGent zich presenteert. Zo zal WoninGent haar digitale communicatie verruimen bij o.a. het uit-
voeren van grote werken, sociale zaken, huurdersadministratie en betalingsopvolging. Verder zal Wo-
ninGent meer inzetten op digitale nieuwskanalen om sneller en gerichter actuele informatie te verschaf-
fen aan haar huurders.  

We voeren een proactieve communicatie met als doel om een negatieve perceptie over sociaal wonen 
in het algemeen en WoninGent in het bijzonder te keren. De positieve communicatie is veelvuldig en 
veelzijdig in de eerste plaats voor het offensieve meerjarenplan van de nieuwe projecten die we opzet-
ten. Waar mogelijk en opportuun betrekken we daar ook stad Gent bij. 
 
Ook op vlak van bedrijfscultuur wil WoninGent stappen zetten. WoninGent wil blijven evolueren naar 
een resultaatsgerichte organisatie met oog voor de medewerker. We willen onze nieuwe HOME- waar-
den (Houvast, Ondersteunend, Mensgericht en Engagement) volledig eigen maken. Elke medewerker 
moet zich hierin kunnen herkennen en ernaar handelen. Dit wordt ons DNA. Onze medewerkers moeten 
trots en fier kunnen zijn om voor WoninGent te werken. Ze worden gedreven door de (maatschappe-
lijke) meerwaarde die ze dagelijks kunnen leveren. We verwachten dan ook dat onze medewerkers hun 
verantwoordelijkheden opnemen en we geven hen daar ook ruimte voor. Medewerkers krijgen autono-
mie om zelf beslissingen en keuzes te maken, weliswaar binnen een afgesproken kader. Een belangrijk 
onderdeel van dit kader is de inzet op procesmanagement en digitalisering. Elke proces in onze organi-
satie wordt gedocumenteerd zodat iedereen uniform werkt en elke medewerker deze processen als 
houvast kan gebruiken in zijn of haar werk. Daarbij draagt procesmanagement bij aan het kritisch stil-
staan bij onze dienstverlening, risico’s op te sporen en mogelijke optimalisaties aan te brengen.  
Net zoals andere lokale overheden wil WoninGent ook dat de diversiteit van de Gentse samenleving zich 
weerspiegelt in haar personeelsbestand. Dit wordt blijvend meegenomen in het aanwervingsbeleid. 
 
Om een optimale dienstverlening te kunnen bieden en de interne werking zo kosten efficiënt mogelijk 
te organiseren wenst WoninGent daarnaast in te zetten op een digitale weerspiegeling van de kernpro-
cessen binnen de verschillende software systemen. Deze digitale weerspiegeling moet het mogelijk ma-
ken om een aantal automatiseringen in te voeren voor de kernprocessen zodat een correcte en snellere 
dienstverlening kan aangeboden worden. Teneinde dit te realiseren dienen een aantal nieuwe systemen 
in gebruik genomen te worden en moeten een aantal van de huidige software systemen, die verouderd 
zijn en niet langer aan de hedendaagse vereisten voldoen, vervangen worden.  
 
Vanwege haar grootte, wenst WoninGent te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een transitie door 
te voeren van het huidige beperkte ERP voor de SHM naar een best-of-breed oplossing waarbij verschil-
lende applicaties, allen expert binnen hun specifiek werkdomein, onderling aan elkaar gekoppeld wor-
den. Hiervoor gaat WoninGent op zoek naar een referentiearchitectuur van software applicaties die een 
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antwoord kan bieden op de vragen rond digitalisering (en waar mogelijk automatisering) van de kern-
processen. Deze referentiearchitectuur moet het kader scheppen waarbinnen de aankoop, ontwikkeling 
of implementatie van software systemen gedurende de komende jaren wordt uitgevoerd. 
 
WoninGent wil verder investeren in haar organisatie om dit allemaal mogelijk te maken: 

- Een intranet (of gelijkaardig) om de communicatie onderling te versterken. 
- Sterke leidinggevenden die, met oog voor het talent van elke medewerker, komen tot sterke 

resultaten. 
- Een open cultuur van waardering, appreciatie en opbouwende feedback. 
- Een leercultuur creëren op de werkvloer om te leren van elkaar en van anderen zodat we ons 

potentieel ten volle kunnen benutten. 

WoninGent wenst de voeling met haar huurders te versterken door zich te vestigen midden in de grootste 
sociale wijk in de stad. Reeds t.t.v. de fusie werd de intentie voorop gesteld om zich te vestigen in 1 nieuw 
centraal kantoor en daardoor werkingskosten te verminderen.. Tijdrovende verplaatsingen voor overleg, 
gedecentraliseerde informatie en communicatie met de daarbij gepaard gaande drempels die een ge-
stroomlijnde samenwerking bij regelmaat verhinderen, zullen tot het verleden behoren.  
 
Het duurzame nieuw kantoor zal er verder voor zorgen dat er activiteitgericht gewerkt kan worden, waar-
door de werking van elke medewerker efficiënter zal verlopen. Alle tools zullen in het nieuw kantoor ter 
beschikking gesteld worden om de capaciteiten optimaal en efficiënt te benutten. Het nieuwe kantoor zal 
de bereikbaarheid van WoninGent verbeteren ten opzichte van haar huurders en kandidaten die van alle 
diensten kunnen gebruik maken op 1 locatie. 
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