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Kwaliteit sociale woningen
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1 162 WE  in vervangingsbouwprojecten: Tweede fase vervanging Rabotsite 
(95 appartementen), Steenakker (60 appartementen) en vervanging New 
Orleansstraat 7-19 (7 huizen).

85 WE in renovatieprojecten: Tichelrei (85 appartementen).

2  Het gaat onder meer over de projecten: Winston Churchillplein (60 WE), 
Jubileumlaan 194-380 (95 WE), Jan Yoenssite (116 WE) en de eerste fase bouw-
projecten in Nieuw Gent (90 WE).

Verouderd patrimonium 
heeft nood aan verjongingskuur

Renovatie- en vervangingsbouwprojecten

Het is geen geheim dat een groot deel van het patrimonium van 
WoninGent sterk verouderd is. We voeren dan ook al enkele jaren 
een grootschalige renovatiebeweging uit. Deze renovatieoperatie 
is zeer ambitieus, maar ook broodnodig. Sinds de fusie in 2011 
hebben we zo’n 900 sociale woningen onderworpen aan een 
totaalrenovatie of vervangen door nieuwbouw. 

In 2018 gingen we onverminderd door met de kwaliteits-
verbetering van ons patrimonium. Een belangrijke mijlpaal 
was ongetwijfeld de oplevering van de eerste drie nieuwe 
gebouwen op de Rabotsite, goed voor 131 kwaliteitsvolle, 
moderne sociale woningen. 

Er gingen ook 204 verouderde woningen onder de sloophamer 
om plaats te ruimen voor moderne sociale woningen. Onder 
meer de tweede Rabottoren met zijn 197 appartementen werd 
met de grond gelijkgemaakt. 

Daarnaast waren er vier renovatie- en vervangingsbouwprojecten in 
uitvoering, goed voor 247 gerenoveerde woningen tegen 20201.

We deden ook voorbereidend onderzoek voor de renovatie of 
vervanging van 463 wooneenheden2.

1
Naar meer  
kwaliteitsvolle 
sociale woningen
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3  Wooneenheid.
4  In de vermelde kostprijzen zijn de bouwkosten, nevenkosten en btw inbegrepen.
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247 

463 

WE3 opgeleverd  
ca. 23,3 miljoen euro4 

WE in uitvoering  
ca. 40,2 miljoen euro

WE in voorbereiding  
ca. 68,4 miljoen euro

RENOVATIES EN  
VERVANGINGSBOUW 2018
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Hedendaagse woonkwaliteit afgestemd  

op erfgoedwaarde

In 2018 startten we met de renovatie van ons appartements-
gebouw in de Tichelrei. Het gebouw onderscheidt zich door 
zijn architecturale waarde. Het werd origineel ontworpen door 
architect Jules Trenteseau. Met z’n bouwstijl vormt het een 
onderdeel van het ‘architecturaal ensemble Groene Briel’ dat is 
opgenomen op de inventaris Onroerend Erfgoed. De renovatie van 
het gebouw is een evenwichtsoefening tussen architecturale 
waarde en hedendaagse woonnormen. De uitdaging bij het 
opmaken van de renovatieplannen bestond eruit om rekening te 
houden met dit architecturaal geheel zonder daarbij in te boeten 
op woonkwaliteit en energiezuinigheid.

In samenspraak met de Dienst Monumentenzorg van de Stad 
Gent werd beslist om het gerenoveerde gebouw zoveel als 
mogelijk te laten refereren aan het originele ontwerp uit de jaren 
1950. De nieuwe gevel houdt rekening met het oorspronkelijke 
architecturale gevelbeeld. Het gerenoveerde gebouw zal terug de 
oorspronkelijke kleur van het ontwerp van Trenteseau hebben. 
Daartoe werd een kleurenonderzoek uitgevoerd. 

Bij de renovatie van het gebouw gaat extra aandacht uit naar 
energiezuinigheid. We ontvingen 1,3 miljoen euro subsidies uit 
het Klimaatbudget van de Stad Gent. Deze subsidies gebruiken 
we om het gebouw doorgedreven te isoleren. Het gerenoveerde 
gebouw zal ook aansluiten op het warmtenet van Stad Gent. 

We hebben nog een aantal gebouwen van de hand van Jules 
Trenteseau in onze portefeuille, zoals de gebouwen aan het 
Winston Churchillplein en de Jubileumlaan. Deze zijn ook 
voorbij hun houdbaarheidsdatum en worden aangepakt. Voor 
deze gebouwen bleek een vervanging door nieuwbouw de 
meest duurzame oplossing. De bestaande gebouwen gaan dus 
onder de sloophamer. De nieuwe gebouwen moeten waardige 
vervangers zijn die de geest van het originele ontwerp uitstralen.
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De vervanging van de Rabotsite zit op 
kruissnelheid. Op de site heerst er veel 
bedrijvigheid. In het najaar van 2018 werden 
de eerste nieuwe gebouwen opgeleverd. 
Die nieuwe gebouwen verrezen op de plek 
waar vroeger de eerste Rabottoren stond. 
De tweede Rabottoren verdween in 2018 
definitief uit het straatbeeld. Nadat het 
gebouw was gesloopt, begonnen zowat 
onmiddellijk de bouwwerken aan de twee 
gebouwen die er in de plaats komen. In 
2018 startte tot slot ook de verhuis van 
de bewoners van de derde Rabottoren 
met het oog op de sloop van deze laatste 
woontoren. Verschillende bewoners van 
de derde Rabottoren bleven op de site 
wonen. Zij verhuisden naar de eerste nieuwe 
appartementsgebouwen. 

Onder hen ook Elza (21 jaar bewoonster van 
het Rabot), Patrick (14 jaar bewoner van het 
Rabot), Rachel (22 jaar bewoonster van het 
Rabot) en Ronny (24 jaar bewoner van het 
Rabot). WoninGent ging bij hen langs voor 
een gezellige babbel en om te horen hoe zij 
de toekomst zien. 

Interview
Kwaliteitsvol wonen aan het Rabot: 
bewoners derde Rabottoren maken nieuwe start
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WoninGent: Jullie kozen er allemaal voor 
om op de site te blijven wonen.

Ronny « Ik woon heel graag in de Rabotwijk. 
De Rabotsite ligt dicht bij het centrum en is heel 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Door mijn fysieke beperking ben ik minder 
mobiel. Hier heb ik alles wat ik nodig heb dicht 
in de buurt. Ik woonde vroeger in de eerste 
Rabottoren en ben speciaal naar de derde toren 
verhuisd om hier te kunnen blijven wonen. »

Rachel « Ik woonde op de 17de verdieping 
in de oude toren. Ik heb hier altijd graag 
gewoond. Ik ben geboren in het Rabot en 
ben blij dat ik in de wijk kan blijven wonen. 
Mijn nieuwe appartement ligt op de vierde 
verdieping. Ik mis het uitzicht van mijn 
vroegere appartement wel. Toch keek ik hard 
uit naar mijn nieuwe appartement. »

WoninGent: Waar keken jullie vooral 
naar uit in jullie nieuwe appartement?

Patrick « Er zijn zoveel voordelen in vergelijking 
met de oude torens. De nieuwe appartementen 
zijn goed geïsoleerd en hebben dubbel glas. Dat 
vind ik heel belangrijk. »

Ik ben geboren in het 
Rabot en ben blij dat ik 
hier kan blijven wonen

Elza « Dat is waar. Ik vind mijn nieuwe 
appartement echt mooi. Het is heel modern. 
Er is zelfs een bergruimte waar m’n 
wasmachine apart kan staan. En er is plek 
voor een vaatwasmachine. Ik vind het ook fijn 
dat er maar drie man op mijn gang woont. Dat 
zorgt voor meer sociale controle. In de oude 
Rabottoren woonden we in lange gangen. Ik 
kende m’n buren niet goed meer. Ik hoop dat ik 
mijn nieuwe buren wel goed zal leren kennen. »

Patrick « Toch mis ik ook dingen aan de 
Rabottorens. Zoals de 019, het ontmoetings-
lokaal van Samenlevingsopbouw. Ik hoop dat 
er op termijn in de nieuwe gebouwen ook 
ruimte zal zijn voor een plek waar bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. »

WoninGent: Hoe verliep de verhuis?

Elza « Ik verhuisde via de verhuisfirma die 
WoninGent regelt. Ik vind dat WoninGent me 
goed heeft begeleid. Inpakken en schilderen 
moest ik natuurlijk zelf doen, maar daarvoor 
heb ik mijn zoon ingeschakeld. »

Rachel « Ik koos ervoor om mijn verhuis zelf 
te regelen. Dat is wel veel werk, maar ik wist 
dat ik daarna in een mooi appartement kon 
gaan wonen. »
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Verhuisbegeleiding op maat van de bewoners

Een renovatieproject is ingrijpend voor de bewoners, want 
meestal betekent dit dat zij herhuisvest moeten worden. Vaak 
gaat het over personen die al jaren in hun vertrouwde omgeving 
wonen en/of om mensen met een kwetsbaar profiel. Daarom 
kiezen we voor verhuisbegeleiding op maat van de bewoners. 
Onze bewonerswerking begeleidt de bewoners naar een andere 
sociale woning. We proberen daarbij om een andere woning te 
vinden die zoveel als mogelijk voldoet aan de individuele wensen 
van de bewoners. 

In 2018 begeleidden we niet minder dan 148 gezinnen naar een 
andere sociale woning in het kader van de renovatiebeweging. We 
bereidden ook de verhuis voor van 88 gezinnen, voornamelijk uit het 
gebouw in de Jubileumlaan dat gesloopt en vervangen zal worden5.

De digitalisatiegolf waarop onze bewonerswerking in 2017 volop 
inzette, wierp in 2018 haar vruchten af: medewerkers kunnen nu 
makkelijk op verplaatsing werken en de dossiers van bewoners 
op afstand raadplegen en beheren. Zo organiseerden we voor de 
bewoners van de derde Rabottoren een inschrijvingsmoment 
bij hen op de stoep. Op die manier proberen we onze bewoners 
zo weinig mogelijk te belasten met het administratieve luik dat 
onvermijdelijk vasthangt aan hun herhuisvesting. 

Om een zicht te hebben op hoe bewoners hun herhuisvesting 
ervaren, bevragen we sinds 2017 op een structurele manier 
bewoners die omwille van renovatieprojecten moeten verhuizen. 
We vragen naar hun tevredenheid over o.a. de communicatie, 
persoonlijke begeleiding, verhuishulp, leefbaarheid in het 
gebouw/wijk tijdens de verhuis, hun nieuwe woning … Dit 
laat ons toe om onze aanpak en begeleiding voor toekomstige 
verhuisprojecten waar nodig bij te schaven. 

5  In 2018 werden er in totaal 155 gezinnen herhuisvest omwille van renovatie, vervanging, ongeschiktheid of verkoop van hun sociale woning. We bereiden in totaal ook 103 herhuisvestingen voor.
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 Nieuw Gent Vernieuwt
komt tot aan je voordeur

Een essentieel onderdeel van elk renovatie- of vervangingsbouwproject is de 
communicatie met de bewoners. WoninGent trekt dan ook voluit de kaart van tijdige 
en heldere communicatie. Een mooi voorbeeld is het stadsvernieuwingsproject Nieuw 
Gent Vernieuwt. Misschien heb je de illustraties van Eva Mouton over de wijk Nieuw 
Gent al gezien? Of het filmpje over het verloop van het stadsvernieuwingsproject? Het 
zijn enkele voorbeelden van hoe WoninGent en Stad Gent communiceren over het 
grootschalige stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt: open, herkenbaar, in 
klare taal en met veel beeld. 

Op die manier willen Stad Gent en WoninGent de bewoners van de wijk, buurtbewoners, 
lokale handelaars en wijkpartners informeren én betrekken. Sinds de start van de studie 
over de wijk, die het begin luidde van de grootscheepse vernieuwingsoperatie van Nieuw 
Gent die minstens 15 jaar zal duren, waren er onder andere al verschillende infobrieven, 
infostands op wijkbeurzen en in de lokale bib, inspraakmomenten, een infomarkt en zelfs 
een heuse tentoonstelling in de wijk. 

In het najaar van 2018 brachten WoninGent en Stad Gent de vernieuwingsplannen letterlijk 
tot bij de bewoners. Zij konden de maquette in de inkomhal van hun gebouw komen 
bekijken en kregen uitleg op maat over de veranderingen die in hun wijk op til zijn. 

In september 2018 werden WoninGent en Stad Gent voor deze communicatieaanpak door de 
VVH6 in de bloemetjes gezet. WoninGent kaapte de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen7 weg.

6  VVH = Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. VVH is de koepelorganisatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen die in Vlaanderen sociale woningen verhuren.

7  In 2018 reikte de VVH voor de tweede keer de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen uit. Het thema van deze tweede editie was ‘positieve beeldvorming van sociaal wonen’. VVH wou met dit thema 
initiatieven van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die bijdragen tot het bevorderen van het imago van de sociale huisvestingssector bij een zo ruim mogelijk publiek in de kijker zetten.
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WoninGent heeft een sterk verouderd woningbestand8. De 
leeftijd van onze woningen varieert tussen de nul en ca.100 jaar. 
In 2018 hebben we, na de eerdere oefening in 2013, de staat 
van ons patrimonium voor de tweede keer9 gescreend. Deze 
screening toont aan dat de renovatienood ondanks de recente 
renovatiebeweging zeer hoog blijft: 

 › 40% van het patrimonium is in slechte staat en moet dringend 
volledig gerenoveerd of vervangen worden.

 › 24% is in matige staat. Deze woningen moeten op korte 
termijn gedeeltelijk gerenoveerd worden om ze te kunnen 
blijven uitbaten.

 › Ongeveer 20% van het patrimonium is in redelijke staat en 
een 16% is in goede tot uitstekende staat. Samen maken deze 
woningen 36% van het patrimonium uit. Het is echter belangrijk 
om deze woningen regelmatig en preventief te onderhouden 
om de kwaliteit ervan te kunnen blijven garanderen. 
 

8  De voorgangers van WoninGent streefden naar een evenwicht tussen verlieslatend nieuw 
patrimonium en oud patrimonium zonder leninglast. Uitgaven aan dit oud patrimonium 
werden beperkt en vaak uitgesteld om het verlies van nieuwbouwprojecten te compenseren. 
In de toekomst streeft WoninGent ernaar om minimum 1% van de bouwkost te investeren 
in het systematisch onderhoud van haar patrimonium wat neerkomst op ca. 12 miljoen euro 
per jaar. WoninGent zal hiervoor een beroep doen op FS3-leningen van de VMSW. Op die 
manier wil WoninGent haar patrimonium op een duurzame manier uitbaten.

Er zijn dus zeer zware investeringen nodig om de kwaliteit van 
ons woningbestand structureel te verbeteren. Wij willen dat ons 
volledige patrimonium minimaal aan conditiescore 3 beantwoordt, 
zodat al onze bewoners kunnen genieten van een kwaliteitsvolle 
sociale woning. Wat moeten we daarvoor doen? Een groot deel van 
onze woningen moeten we volledig renoveren of vervangen door 
nieuwbouw. Een ander deel moeten we gedeeltelijk renoveren of 
aanpassen o.a. in het kader van het Energierenovatieprogramma 
(ERP2020). Daar hangt onvermijdelijk een zeer hoog kostenplaatje 
aan vast. 

Door de verouderde staat van een deel van het patrimonium, wordt 
WoninGent geconfronteerd met het feit dat bepaalde woningen 
ongeschikt worden verklaard. In het najaar van 2018 besliste de 
raad van bestuur van WoninGent om op korte termijn een plan van 
aanpak uit te werken om ongeschikt verklaarde woningen versneld 
aan te pakken en om deze in de toekomst maximaal te vermijden. Een 
allesomvattend plan van aanpak wordt vanaf begin 2019 uitgerold. 
 
 

 
 
9  In 2013 deed WoninGent een eerste grootschalige meting van de bouwtechnische 

staat van het eengemaakte patrimonium. In 2018 screende WoninGent haar 
patrimonium in functie van de tool Woningkenmerken van de Vereniging voor Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappijen (VMSW) (zie verder).

Verouderd patrimonium vraagt grote investeringen
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Wat met de Sint-Bernadettewijk?

Voor de Sint-Bernadettewijk is momenteel een 
energiestudie en een haalbaarheidsonderzoek 
uitgewerkt. De typische huisjes in de wijk dateren van 
na de eerste wereldoorlog en zijn verouderd. Het is 
de bedoeling om de wijk in z’n geheel aan te pakken. 
Momenteel liggen er nog verschillende scenario’s op 
de tafel en onderzoeken we wat haalbaar is.

In het kader van dat onderzoek zal WoninGent het 
project bespreken met de Stad Gent en de buurt 
en de bewoners betrekken. De Sint-Bernadettewijk 
gaat dus over meer dan stenen alleen. Het draait in 
de eerste plaats om de mensen die er wonen. 

Daarom kiezen we voor een brede aanpak. 
Met aandacht voor alle aspecten die aangenaam 
en kwaliteitsvol wonen in de Sint-Bernadettewijk 
mogelijk maken. We willen dan ook luistersessies 
organiseren met de bewoners en vertegenwoordigers 
van lokale organisaties en verenigingen.

In afwachting zal WoninGent blijven investeren 
in de wijk. Zo zullen we aan bepaalde woningen 
werken en aanpassingen doen in het kader van 
het Energierenovatieprogramma 2020. Kunnen 
de woningen niet meer in orde worden gezet, dan 
herhuisvesten we de bewoners. In 2018 werden 
vijf gezinnen uit de Sint-Bernadettewijk herhuisvest 
naar een andere sociale woning en werd de verhuis 
van nog eens drie gezinnen voorbereid. 

13



proa c ti ef  
c y c lis ch  

onderhoud

Om ons patrimonium op een duurzame manier 
te kunnen uitbaten, wil WoninGent inzetten 
op het proactief cyclisch onderhoud van 
onze gebouwen. Daarom werken we aan 
een sluitende meerjarenonderhoudsplanning 
voor ons volledige patrimonium. Aan de basis 
van deze meerjarenonderhoudsplanning 
liggen conditiemetingen volgende de NEN 
2767-methodiek. 

WoninGent wil echter verder gaan dan 
louter het opstellen van een meerjaren-
onderhoudsplanning. We zetten in op een 
integrale meerjarenplanning voor ons 
patrimonium. Deze integrale meerjarenplanning 
omvat niet alleen de meerjarenplanning voor 
het cyclisch onderhoud van onze gebouwen 
maar ook de meerjarenplanning van renovaties, 
vervangingsbouw en nieuwbouw. 

In 2013 heeft WoninGent de staat van het 
patrimonium voor het eerst in beeld gebracht 
aan de hand van een conditiemeting. Een 
conditiemeting is een soort van nulmeting 
of foto die op een bepaald moment van het 
patrimonium wordt genomen. Maar in de 
realiteit is de staat waarin onze gebouwen zich 
bevinden geen vaststaand gegeven. 

Er is immers een voortdurende evolutie door 
renovaties, herstellingswerken en technische 
aanpassingen. 

In 2017 nam WoninGent de beslissing om 
volwaardige conditiemetingen volgens de 
methodiek NEN 2767 uit te voeren met het 
oog op de ontwikkeling van een sluitende 
meerjarenonderhoudsplanning voor 
het volledige patrimonium. We deden 
grote investeringen in een FMIS (Facility 
Management Information System) om dit 
mogelijk te maken.

De VMSW gaf ondertussen echter de opdracht 
om aan de hand van de door de VMSW 
ontwikkelde tool Woningkenmerken het 
volledige patrimonium eenmalig te scoren tegen 
eind 2018. Door de grootschaligheid van deze 
opdracht zag WoninGent zich genoodzaakt om 
de uitrol van de eigen conditiemetingen volgens 
de NEN 2767-methodiek uit te stellen. We willen 
hier vanaf 2019 volop mee van start gaan. 

Hoewel de tool Woningkenmerken van de 
VMSW vooral een statisch beeld schets van 
het globale sociaal woningbestand, heeft 
WoninGent in het kader van deze opdracht een 
groot aantal patrimoniumgegevens verzameld 
die ons toelaten om alvast een intensievere 
onderhoudsplanning uit te rollen. De resultaten 
van de Woningkenmerken tonen aan dat de 
staat van het patrimonium van WoninGent 
- ondanks de geleverde inspanningen - de 
afgelopen jaren niet is verbeterd. Dit wil 
zeggen dat de huidige renovatie trager gaat 
dan het verval van het patrimonium. Een 
inhaalbeweging is dan ook noodzakelijk. 

Naar een meerjarenplanning:

conditiemetingen volgens NEN 2767-methodiek uitgesteld voor Woningkenmerken VMSW10

10  VMSW = Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
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Een kwaliteitsnorm voor 
bestaande sociale woningen 

In 2015 voerde WoninGent een kwaliteitsnorm in 
voor onze sociale woningen11. Deze norm zorgt 
ervoor dat onze bestaande sociale woningen 
tussen twee verhuringen in op een éénvormige 
manier worden opgeknapt. Het stelt ons ook in 
staat om op basis van duidelijke criteria de kosten 
van die opknapbeurten te beheersen. Komt er een 
sociale woning vrij en voldoet die nog niet aan de 
kwaliteitsnorm, dan knappen we die woning eerst 
op voor we ze opnieuw te verhuren. 

Gemiddeld moeten we 9.500 euro investeren 
in een woning om die opnieuw verhuurbaar te 
maken (zonder ERP2020-aanpassingen). 

In 2018 pasten we 273 sociale woningen aan 
de kwaliteitsnorm aan. Sinds de invoering van 
de norm in 2015, zijn niet minder dan1.938 
woningen aan de norm aangepast. 

11  Deze norm is gebaseerd op de geldende wetgeving 
over de woonkwaliteit en veiligheid van sociale huur-
woningen en op basis van de technische richtlijnen 
voor een kwaliteitsonderzoek zoals verspreid door 
Wonen Vlaanderen.
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1.938 

2016 
710 WE aan de 

norm aangepast

2017 
440 WE aan de 

norm aangepast

2015 

515 WE aan de 
norm aangepast

2018 
273 WE aan de  
norm aangepast

WE aan norm  
aangepast 

Tot.
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De kwaliteitsnorm is een belangrijk instrument in de leegstandsbestrijding. 
Alleen woningen die aan de norm voldoen, worden aan kandidaat-huurders 
aangeboden. Eind 2018 bedroeg de leegstand 1.087 woningen12. 
Dit is een stijging ten opzichte van 2017. 

 › Deze stijging kan vooral verklaard worden door het grotere aantal 
woningen dat leegstond omwille van renovatie (structurele leegstand). Dit 
aantal steeg van 232 woningen in 2017 naar 433 woningen in 201813.

 › De niet-structurele leegstand bedroeg 654 woningen.  
Deze kan ingedeeld worden in volgende categorieën:

 › 200 WE waren al gereserveerd voor een nieuwe huurder: 

 › 32 WE waren eind 2018 al toegewezen aan een 
geschikte nieuwe huurder. Die geven we tijd om zijn 
waarborg e.d. te regelen.

 › Voor 56 WE hadden we een passende nieuwe huurder 
op het oog in het kader van een verplichte herhuisvesting 
of versnelde toewijs.

 › 49 WE werden bewust vrijgehouden om de vele 
herhuisvestingen van zittende huurders in het kader van 
renovatieprojecten op te vangen.

 › Voor 63 WE moest nog een nieuwe huurder worden 
gezocht. Hiervoor stelden we toewijslijsten op om voor te 
leggen aan het Toewijscomité14. 

 › 409 WE waren in behandeling bij gebouwenwerking om tussen 
twee verhuringen in aangepast te worden aan de kwaliteitsnorm.

 › Een bijkomende 30 WE bevonden zich in onbeheerde nalatenschap.

 › 15 WE stonden leeg in afwachting van verkoop.

12  Dit zijn de cijfers d.d. 31/12/2017. Dit betreft een momentopname, aangezien de 
leegstandscijfers sterk fluctueren.

13  Gebouwen in structurele leegstand waren o.a. Winston Churchillplein, derde 
Rabottoren, Tine Hannick …

14  Toewijscomité (TC) = Het Toewijscomité van WoninGent beslist wekelijks over het 
toewijzen van een sociale woning aan een kandidaat-huurder en dit volgens de 
wettelijk bepaalde toewijsregels.
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WoninGent werkt met verschillende partners 
samen om leegstaande panden die niet meer 
verhuurd kunnen worden binnen het sociale 
stelsel een nuttige bestemming te geven. Dit 
maakt onze leegstaande woningen minder 
kraakgevoelig en heeft een positieve impact op 
de leefbaarheid in het gebouw of de wijk. 

In dit kader heeft WoninGent sinds 2015 een 
overeenkomst met CAW Oost-Vlaanderen. 
De bedoeling van deze overeenkomst is dat het 
CAW een aantal woningen die niet meer binnen 
het sociale stelsel kunnen worden verhuurd 
als tijdelijke huisvesting gebruikt voor haar 
doelgroep. Dit in afwachting tot het gebouw 
gerenoveerd of gesloopt en vervangen wordt. 

In 2018 werden op die manier 56 woningen 
verhuurd aan CAW Oost-Vlaanderen. We 
merkten wel dat een aantal personen die 
zo via CAW Oost-Vlaanderen een woning 
verkreeg, nood had aan intensieve begeleiding 
teneinde de leefbaarheid in het gebouw niet 
in het gedrang te brengen. Door de goede 
samenwerking tussen CAW Oost-Vlaanderen 
en WoninGent werden deze dossiers echter tot 
een goed einde gebracht.

Woningen die niet meer kunnen worden 
bewoond, krijgen via Nucleo vzw een nuttige 
tijdelijke herbestemming als kunstatelier. Vaak 
betrekken de kunstenaars ook de bewoners in 
hun project, wat een positieve impact heeft op 
het sociale weefsel in de betrokken gebouwen. 
In 2018 nam Nucleo op die manier zes 
woningen in gebruik. 

In de loop van 2018 gingen we in de 
derde Rabottoren ook een samenwerking 
aan met het kunstenaarscollectief Pieter 
Malfliet. Zij namen zes appartementen in 
deze woontoren in gebruik. Hun initiatief 
had als doelstelling om de leefbaarheid 
voor de bewoners te verbeteren tijdens de 
herhuisvestingsperiode. 

In de toekomst willen we deze samen-
werkingsverbanden met onze bestaande 
en eventueel ook nieuwe partners verder 
uitbreiden. 

Door deze samenwerkingsverbanden en 
doordat de wetgeving m.b.t. kraken eind 2017 
is gewijzigd, daalde het aantal kraakdossiers in 
2018 van twaalf naar vier. 

Een nieuwe bestemming voor tijdelijk leegstaande panden
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Het onderhoud en herstel 
van onze sociale woningen 

(Brand-)Veiligheid voorop

In 2018 liet WoninGent een uitgebreide expertise van de 
gevelbekledingen uitvoeren. Deze studie had als doel om 
een overzicht te hebben over mogelijke ingrepen die de 
brandveiligheid en de stabiliteit van de gevels verbeteren in 
onze hoge en middelhoge gebouwen. De studie maakte een 
onderscheid tussen passieve en actieve brandpreventie. 

Onder passieve brandpreventie verstaan we goede brand-
reactieprestaties van de materialen, goede compartimentering, 
vrijwaren van de dragende functie van de constructieve elementen 
bij brand, vlotte evacuatiemogelijkheden en een goede signalisatie.

Onder actieve brandpreventie verstaan we brand- en rook-
meldingsinstallaties en de sensibilisering van de bewoners.

In 2018 hebben we de eerste ingrepen doorgevoerd zoals 
het verplaatsen van de containers die tegen gevels opgesteld 
waren maar ook het extra verstevigen van de bevestiging van 
de gevelpanelen van drie hoogbouwen in de Kikvorsstraat. We 
plannen om in 2019 verdere ingrepen te doen die de brand-
veiligheid verhogen met de eerste focus op de hoogbouw.

In 2018 werd ook de taskforce ‘brandveiligheid’ in 
samenwerking met Brandweerzone Centrum en Stad Gent 
verdergezet. Via een overlegplatform worden de gebouwen 
van WoninGent systematisch geïntegreerd in de systemen van 
Brandweer Gent. Dit heeft als grote voordeel dat de brandweer 
beschikt over alle nodige informatie over onze gebouwen mocht 
er een brand uitbreken. We maakten ook verder werk van de 
opmaak van structurele risicoanalyses voor onze gebouwen. 

We sloten nieuwe raamcontracten af met het oog op een betere brandveiligheid: 
 

 › Noodverlichting: in elk gebouw controleren we de 
noodverlichting en vervangen we die waar nodig.

 › Brandblusapparaten: we stappen over van poeder 
naar schuim. Alle brandblusapparaten die beschadigd 
of vervallen zijn, worden systematisch vervangen door 
schuimblussers.

 › Brandalarmcentrales: We tekenden in op het raam-
contract van Stad Gent voor de brandalarmcentrales. 
Via dit raamcontract zal WoninGent adresseerbare 
branddetectoren aankopen. Adresseerbare brand-
detectoren hebben als grote voordeel dat je meteen 
weet waar de brand zich bevindt en er zo snel op kan 
reageren. Ook de brandweer zal deze gegevens vanop 
een afstand kunnen uitlezen. 

 
 
Daarnaast bleven we onze aandacht richten 
op de sensibilisering van de bewoners. Tijdens 
controles in de gebouwen merkten we dat 
bewoners het niet altijd even nauw nemen 
met de veiligheidsvoorschriften: geblokkeerde 
vluchtwegen, brandwerende deuren die worden 
opengezet, vernielde brandblusmiddelen … 
De communicatie- en sensibiliseringcampagne 
die we in 2017 opstartten, zetten we in 2018 
verder o.a. met de creatie van specifieke 
infofolders. Ook in 2019 blijft sensibilisering van 
bewoners een belangrijk aandachtspunt. 
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Verder bouwen aan 
nieuwe sociale woningen

 
Naast renoveren blijft WoninGent nieuwe 
sociale woningen bouwen. In 2018 leverden 
we 54 nieuwe sociale huurwoningen op in de 
Gérard Willemotlaan & Julienne De Vetterstraat 
(Mariakerke), de Kleemstraat (Oostakker) en de 
Brusselsesteenweg (Gentbrugge). 

Daarnaast waren er 4 nieuwbouwprojecten 
in uitvoering. Goed voor 111 nieuwe sociale 
huurwoningen tegen 20199. We deden ook 
voorbereidend onderzoek voor de bouw van 
nog eens 293 nieuwe wooneenheden. 

Naast het bouwen op eigen gronden, blijft 
WoninGent zoveel als mogelijk samenwerken 
aan stadsontwikkelingsprojecten met sogent 
en private projectontwikkelaars om nieuwe, 
bijkomende sociale woningen te realiseren, 
hoofdzakelijk via externe projectregie.

9  Het gaat om de projecten Gaston Crommenlaan (44 WE), Louis 
Schuermanstraat (12 WE), Zeemanstuin C1 (25 WE) en C2 (30 WE).

10 In de vermelde kostprijzen zijn de bouwkosten, nevenkosten  
 en btw inbegrepen.

20



10/25

IMPRESSIE 2

GOE, GOEDENDAGSTRAAT , 9000 GENT
INZENDING OFFERTE

1:500 2 5 10m0

SCHEMA INPLANTING

NET ARCHITECTUUR BVBA, WONINGENT CVBA-SO
07/08/2018standpunt impressie 2

54 

111

293 

WE opgeleverd  
ca. 7,3 miljoen euro10 

WE in uitvoering  
ca. 14 miljoen euro

WE in voorbereiding  
ca. 39,8 miljoen euro

NIEUWBOUWPROJECTEN 2018
CLT-project in de steigers

WoninGent werkt waar mogelijk mee aan nieuwe 
woonvormen zoals Community Land Trust (CLT), 
cohousing, collectieve woonprojecten met 
gemeenschappelijke functies… 

WoninGent engageerde zich daarom om het 
CLT-project in de Goedendagstraat (Meulestede) 
te bouwen. In 2018 kende het project een door-
braak. Het ontwerpteam NET-architecten haalde 
de ontwerpopdracht voor dit project met 34 
koopwoningen binnen. In het voorjaar van 2018 
werd de samenwerkingsovereenkomst voor de 
realisatie van het project afgesloten tussen CLT Gent 
vzw, Stichting CLT Gent, sogent en WoninGent. 
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2 Samen voor een 
beter woonklimaat

Een gezicht in de wijk

Een team van acht wijkmonitoren15 vormt het 
gezicht van WoninGent in onze wijken. Zij zijn voor 
de bewoners een laagdrempelig aanspreekpunt dat 
op regelmatige basis aanwezig is in de wijk. Zij maken 
bewoners ook wegwijs in het aanbod van onze 
netwerkpartners in de wijk. 

In 2018 voerden we twee optimalisaties door in 
de werking van de wijkmonitoren. In het voorjaar 
centraliseerden we de meldingen voor de dienst. 
Bewoners kunnen de dienst nu bereiken via één 
centraal e-mailadres en telefoonnummer in de 
plaats van via de individuele wijkmonitor. We 
hertekenden ook de wijkwerking. We splitsen de 
sociale dienst niet langer op per wijk maar in twee 
regioteams. Zo kunnen we meldingen sneller en 
efficiënter opvolgen. Eind 2018 werden vervolgens 
de zitmomenten geoptimaliseerd. We zetten 
ook in op ad hoc bewonersoverleg bij zwaarwichtige 
leefbaarheidsproblemen of technische mankementen. 

Daarnaast legden onze wijkmonitoren regelmatig 
huisbezoeken af in het kader van overlast, huur-
achterstand… Onze wijkmonitoren volgden in 
2018 zo’n 3.100 meldingen op. Deze meldingen 
resulteerden in niet minder dan 1.860 huisbezoeken. 

Naast algemene vragen over sociale zaken, het 
huurdersdossier en herstellingen of technische 
vragen, kaartten de bewoners ook specifieke 
problematieken aan. De meest voorkomende 
problemen blijven - net zoals de voorbije jaren - 
lawaaioverlast, storend gedrag en een gebrekkig 
onderhoud van de woning.

15  WoninGent noemt haar sociaal assistenten wijkmonitoren.
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Reden tussenkomsten wijkmonitoren

Vraag over huurdersdossier

Technische vraag

539

646

Sociale vraag 403

Onderhoud woning 374

Storend gedrag 366

Lawaaihinder 326

Technische vraag 213

Domiciliefraude 122

Sluikstort 103

Burencon�ict 88

Huurachterstand 76

Hinderlijke huisdieren 52

Fysieke agressie 8

*Het hoge aantal bezoekers in de Rabotwijk is gerelateerd aan de grootschalige 
verhuisbeweging van de bewoners van de derde Rabottoren die in 2018 aan de 
gang was. 560 bezoeken gebeurden in het kader van deze herhuisvesting. 

In 2018 kregen de wijkmonitoren zo’n 1.280 bezoeken tijdens 
hun zitmomenten in de verschillende wijken.
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Bloemekenswijk

Gentbrugge - Ledeberg

Watersportbaan - Stationsbuurt

Muide - Meulestede

St-Macharius - Heirnis

Dampoort

Binnenstad / Sluizeken - Tolhuis - Ham

Nieuw Gent - Steenakker

Brugse Poort

Rabot*
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Opgeruimd staat netjes

Sluikstort is een probleem waarmee we jammer genoeg 
zeer vaak geconfronteerd worden in en rondom onze 
gebouwen. WoninGent zet al enige jaren in op het sensi-
biliseren en informeren van bewoners in samenwerking 
met IVAGO. Daarnaast voorzien we in heel wat van 
onze appartementsgebouwen op specifieke tijdstippen 
ophalingen van grofvuil door IVAGO. Op die manier 
proberen we sluikstort te vermijden. Als we sluikstort 
kunnen toeschrijven aan een bepaalde bewoner, dan 
krijgt die de rekening gepresenteerd. 

In 2018 ondernamen we ook actie om achtergelaten 
en foutgeparkeerde fietsen in onze gebouwen op 
te ruimen. Op 21 locaties deden we een dergelijke 
fietsactie wat resulteerde in 90 fietsen die zijn 
opgehaald. We deden ook extra controles in onze 
parkeergarages om wagens die er niet thuishoren te 
identificeren en wanneer nodig weg te takelen. Dit 
gebeurt in vele gevallen i.s.m. de lokale politie.   

Grote Lenteschoonmaak

WoninGent hield eind maart 2018 een Grote 
Lenteschoonmaak. Onze medewerkers en een aantal 
bestuursleden staken de handen uit de mouwen in drie 
wijken: Nieuw Gent, Scheldeoord en Neermeerskaai. 
Gewapend met emmers, borstels, trekkers en poets-
product gingen we aan de slag. We maakten onze 
gebouwen en de omgeving rond de gebouwen proper. 

De Grote Lenteschoonmaak is een initiatief om samen 
met onze bewoners te werken aan een propere woon-
omgeving waar het aangenaam is om te wonen. 

Bestendiging vrijwilligerswerking

In samenwerking met OCMW Gent startte 
WoninGent enkele jaren geleden met de uitbouw 
van een netwerk van vrijwilligers. Het inzetten 
van vrijwilligers heeft een positief effect op het 
woonklimaat in onze gebouwen. 

Vrijwilligers nemen in eerste plaats een sociale 
functie op en signaleren leefbaarheidsproblemen en 
technische mankementen. In sommige gebouwen 
voeren ze daarnaast ook bepaalde taken uit zoals het 
aanbieden van de afvalcontainers en het opruimen 
van de zones rond het gebouw. In ruil krijgen ze een 
financiële compensatie. 

Eind 2018 stond de teller op 21 vrijwilligers. Zij 
zijn actief in de wijken Gentbrugge, Ledeberg, 
Dampoort, Scheldeoord, Nieuw Gent, Muide,  
Rabot en Bloemekenswijk. 
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Bewoners aan het woord 

WoninGent faciliteerde en ondersteunde 
in 2018 verscheidene bewonersgroepen. 
We gaan met deze bewonersgroepen rond 
de tafel zitten om problemen te bespreken 
en acties op touw te zetten. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de 
opvolging van technische mankementen, 
sluikstort en andere vormen van overlast… 

In ons nieuw appartementsgebouw in de 
Sint-Bernadettestraat 24218 richtten 
we een ad hoc bewonersgroep op om 
problemen i.v.m. een langdurig defecte 
lift aan te pakken. Sindsdien daalden de 
klachten significant. Ook in ons gebouw in 
de Ijkmeesterstraat staken we de koppen 
bijeen met onze bewoners naar aanleiding 
van overlastklachten. 

Aan de Watersportbaan zijn er drie 
verschillende bewonersoverleggen gestart 
samen met de wijkmonitor en flatwachter. 
Ook in de derde Rabottoren was een 
bewonersgroep actief. Deze werkte vooral 
rond de herhuisvesting van de bewoners. 

Tot slot is er eind 2018 een werkgroep 
opgericht in de Groene Briel met 
bewoners en verschillende sociale partners 
(Buurtwerk, vzw Jong, Graffiti vzw, IVV 
School, Straathoekwerk en de wijkregisseur 
van Stad Gent) met als doelstelling het 
bevorderen van de sociale cohesie aan de 
hand van buurtgerichte initiatieven.  
De uitvalsbasis voor deze werkgroep zal ons 
gebouw in het Dobbelslot zijn. 

17  Het gaat om volgende SHM: ABC, De Gentse Haard, Volkshaard en WoninGent. 

 18 Op de kruising van de Sint-Bernadettestraat met de Sleutelbloemstraat leverde WoninGent in het voorjaar van 2017 een nieuwbouw 
appartementsgebouw op. Het gebouw telt 29 appartementen. Het gaat om zestien gewone eenslaapkamerappartementen en dertien 
aangepaste appartementen met hoofdzakelijk twee slaapkamers voor personen met een handicap.

Ook Watersportbaan  

krijgt flatwachter

Sinds midden 2016 heeft WoninGent 
een flatwachter in de wijk Nieuw Gent. 
De flatwachter helpt mee aan een 
beter woonklimaat in onze grote 
appartementsgebouwen. In april 2018 
kwam er een tweede flatwachter aan de 
Watersportbaan. 

Deze flatwachter staat in voor de hoog-
bouwtorens van de vier sociale Gentse 
sociale huisvestingsmaatschappijen 
die er gebouwen hebben17. Stad 
Gent geeft subsidies aan de sociale 
huisvestingsmaatschappijen voor deze 
flatwachters.
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Interview
Maak kennis met Kristof: flatwachter 
Watersportbaan en kind aan huis in onze 
flatgebouwen in die wijk. Flatwachter 
Kristof werkt voor alle Gentse sociale 
huisvestingsmaatschappijen die aan de 
Watersportbaan gebouwen hebben. Maar 
wat doet een flatwachter nu precies? En 
waarvoor kunnen bewoners bij hem terecht? 
We trokken richting Watersportbaan voor een 
leuke en interessante babbel met Kristof.

WoninGent: Je bent flatwachter aan de 
Watersportbaan. Maar wat doet een flat-
wachter eigenlijk?

Kristof « Langs de Watersportbaan staan 
verschillende flatgebouwen van Gentse sociale 
huisvestingsmaatschappijen, waaronder 
een groot aantal van WoninGent. Ik ben 
de flatwachter voor al deze gebouwen. Als 
flatwachter help ik mee aan een veilig gebouw 
waar het aangenaam is om te wonen. 

Ik ben elke dag op pad om de leefbaarheid in 
en rond de gebouwen te verbeteren. Ik ga van 
onder tot boven in het gebouw en controleer 
het gebouw op defecten of sluikstort. Zie ik 
een defect of tref ik sluikstort aan, dan geef 
ik dit door aan mijn collega’s. Zo kan dit snel 
worden opgevolgd.

Ik controleer ook de brandveiligheid van het 
gebouw: Zijn de branddeuren gesloten? Staan 
er geen meubelen, fietsen of andere zaken in 
de gangen en vluchtwegen? Als ik bewoners 
zie die de regels niet volgen, dan spreek ik 
hen persoonlijk aan. Ik leg hen uit wat de 
regels zijn. Ik controleer ook of ze nadien de 
regels wel volgen. 

Ik inspecteer elke dag ten minste één of twee 
gebouwen. Tegen het einde van de week 
zorg ik ervoor dat ik elk gebouw zeker één 
keer grondig heb gecontroleerd. Soms gaat 
zo’n controle al eens sneller, een andere keer 
iets trager. Dat hangt af van de vragen die ik 
tijdens m’n controle krijg van de bewoners. »

WoninGent: Waarvoor kunnen  
bewoners bij jou terecht?

Kristof « Ik krijg veel verschillende vragen 
van bewoners. Iedereen mag mij aanspreken. 
Bewoners komen bij mij met hun vragen 
over zaken zoals herstellingen, sluikstort en 
veiligheid. Ik geef deze vragen door aan de 
juiste diensten en volg ze op. 

Daarnaast krijg ik regelmatig vragen over 
burenoverlast of andere sociale problemen. 
Daarom werk ik ook nauw samen met de 
wijkmonitor van WoninGent. Zo kan de 
wijkmonitor die opvolgen of de bewoner 
doorverwijzen naar de juiste gespecialiseerde 
diensten. »

WoninGent: Je bent ondertussen  
een gekend gezicht in de wijk. 

Kristof «Het is inderdaad zo dat al veel 
bewoners de weg naar mij hebben gevonden. 
En daar ben ik heel blij om. Ik vind het heel 
belangrijk om samen met de bewoners te 
werken aan een veilig en leefbaar gebouw. 

Ik werk overigens ook samen met de sociale 
partners in de wijk en met de collega’s van 
de huisvestingsmaatschappijen. Zo heb ik 
regelmatig overleg met de schoonmaakploeg 
van WoninGent. Want ook zij zien regelmatig 
defecten of problemen terwijl ze aan het werk 
zijn. Tijdens zo’n overleg bespreken we die 
problemen. »
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Bewoners stellen me veel 
verschillende vragen. Ik probeer 
hen zo goed mogelijk te helpen 
of door te verwijzen. 

Als ik sluikstort zie, dan meld ik 
dit aan de juist diensten. 

Ik heb regelmatig overleg 
met andere collega’s die in de 
gebouwen werken, zoals de 
poetsers. Zo kunnen we problemen 
bespreken en opvolgen. 

WoninGent: Kan je beschrijven hoe  
jouw dag eruitziet?

Kristof «Elke dag is anders. Alles hangt 
af van wat er in het gebouw gebeurt, van 
de bewoners die ik ontmoet en de vragen 
die ik krijg. Dat vind ik net zo leuk. Er zijn 
altijd weer nieuwe vragen, uitdagingen en 
problemen om op te lossen. »

WoninGent: Wat vind je het leukste aan 
flatwachter zijn?

Kristof « De dankbaarheid en voldoening die ik 
krijg als ik bewoners heb kunnen helpen. Hoe 
groot of klein hun probleem ook is. Daar doe 
ik het voor. Bewoners komen mij regelmatig 
zeggen hoe blij ze zijn dat ik hen heb geholpen 
of ze vertellen mij dat ze zich nu veiliger voelen 
in hun woning. Dat zorgt ervoor dat ik mijn 
job graag doe. Ik vind het ook heel belangrijk 
dat ik als flatwachter samen met de bewoners 
kan werken aan een beter woonklimaat in de 
gebouwen. »

Samen met de bewoners en 
mijn collega’s werken aan 
een beter woonklimaat in 
onze gebouwen. Daar doe ik 
het voor. Het geeft enorm veel 
voldoening als bewoners 
tevreden zijn, omdat ik hen 
heb kunnen helpen.
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Synergieën creëren voor een betere woonomgeving

WoninGent werkt actief samen met partners zoals de stedelijke dienst Ontmoeten & Verbinden, IVAGO, 
OCMW Gent, Samenlevingsopbouw, CAW Oost-Vlaanderen. We slaan in het werkveld de handen in 
elkaar met deze partners om door middel van blijvende ingrepen of tijdelijke projecten de leefbaarheid in 
ons patrimonium te verbeteren en het wijkgevoel te versterken. Een voorbeeld van enkele acties in 2018:

Begin mei was er Malpertuus Feest! op het 
Malpertuusplein. Een initiatief van enkele 
buurtbewoners (de Malpertuusvrienden), 
Buurtwerk en WoninGent.

Malpertuus Feest! is een buurtactiviteit 
met verschillende evenementen zoals een 
rommelmarkt, springkasteel, eet- en 
drinkgelegenheden, artiesten... De vele 
bewoners die mee kwamen vieren, zagen dat 
het goed was. 

Op een koude voorjaarsdag organiseerde 
WoninGent samen met partners uit de wijk 
een actie om bewoners en omwonenden 
van het Sint-Baafsdorp te sensibiliseren over 
sluikstort en correct sorteren. 

Voor de kindjes waren er twee workshops. Ze 
leerden plantenhangers maken en knutselden 
poppen met afval. Zo toonden we dat afval 
een tweede leven kan krijgen en dat het 
belangrijk is om afval correct te sorteren. 
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Ook in mei hielden de bewoners van derde Rabottoren 
naar jaarlijkse gewoonte hun ‘Feest aan de Blokken’. 

In juni vond er een koffiemoment plaats aan onze 
gebouwen in de Meierij. Dit was een actie waaraan 
verschillende buurtpartners en WoninGent participeerden om 
promotie te maken voor het project ‘straatambassadeurs’. 
Straatambassadeurs zijn buurtbewoners die nieuwe bewoners 
welkom heten in hun buurt. 
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Verscherpte opvolging en 

screening dakloze personen

De versnelde toewijs van dakloze personen 
is geregeld via het Samenwerkingsprotocol 
tussen OCMW Gent en de Gentse sociale 
huisvestingsmaatschappijen. WoninGent 
herhuisvest elk jaar 37 daklozen via versnelde 
toewijzing. 

Om leefbaarheidsproblemen in de gebouwen te 
vermijden, werd de opvolging en screening van 
deze dakloze personen verscherpt. Het team 
wijkmonitoren neemt de aanvragen grondig 
onder de loep. Samen met de wooncoach, 
maatschappelijk werker en de cliënt worden 
duidelijke afspraken gemaakt. Op die manier 
proberen we de integratie van deze personen 
in onze gebouwen te vergemakkelijken en de 
woonzekerheid te vrijwaren. 

Het PAKT pakt 

overlastproblemen aan

Sinds augustus 2018 werkt WoninGent 
samen met het PAKT16 in een proefproject 
waarbij sociale huisvestingsmaatschappijen 
zes dossiers van huurders met psychische 
problemen rechtstreeks kunnen melden 
bij een team dat exclusief voor deze 
doelgroep werkt. Sinds de opstart diende 
WoninGent al zes dossiers in, wat wijst op 
de noodzaak van dergelijke ondersteuning. 

Daarnaast werken we ook met andere 
partners samen om de overlast in 
onze wijken aan te pakken. Aan de 
Watersportbaan en in Nieuw Gent zijn er 
initiatieven i.s.m. Samenlevingsopbouw 
en het PAKT. Deze initiatieven focussen 
op de preventieve ondersteuning van 
onze meest kwetsbare huurders met het 
oog op het vermijden van overlast en 
uithuiszetting.

16  Het PAKT is een netwerk van zorgverleners en zorgverlenende voorzieningen in de regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen. Het PAKT heeft als doel de 
regionale geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en toegankelijker te maken, met de klemtoon op het aanbieden van zorg in de samenleving.
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Gemiddeld aantal 
bezoekers per week222

86 99 18 19
Kandidaat-huurder Huurder Technische melding Bezoek op afspraak

Aantal baliebezoeken 2018: 

10.935
3
Klantgericht werken
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Over focusgroepen en 

praatsessies 

In 2017 organiseerden we voor de eerste 
keer een globale tevredenheidsmeting bij 
onze huurders. We gebruikten hiervoor 
de tevredenheidstool ontwikkeld door 
Wonen Vlaanderen en ter beschikking 
gesteld door de VMSW. 

De bevraging ging over volgende 
onderwerpen:

 › de sociale woning en de buurt 
waarin onze huurders wonen.

 › de dienstverlening door WoninGent.

Omdat we gebruikmaakten van een tool 
ontwikkeld voor alle SHM in Vlaanderen, 
waren de vragen vrij algemeen. Daarom 
wilden we meer in de diepte ingaan 
op bepaalde verbeterpunten. In 2018 
koppelden we een vervolgtraject 
aan de tevredenheidsenquête in 
samenwerking met onze bewoners. 
Een klankbordgroep van gemotiveerde 
bewoners boog zich over thema’s zoals 
leefbaarheid, onderhoud en herstel 
van de woning. Het opzet is om samen 
met onze bewoners actief en creatief 
na te denken over initiatieven om 
onze werking en dienstverlening te 
verbeteren.

Via verschillende wegen deden we een 
oproep bij onze bewoners om deel 
te nemen aan deze klankbordgroep. 
Een 25-tal bewoners engageerde zich 
hiervoor. We deelden deze bewoners op 
in twee kleinere groepen. Met elke groep 
hielden we eind 2018 twee praatsessies. 
We behandelden zes thema’s: 

 › Herstellingen in je woning of 
gebouw.

 › Onderhoud gemeenschappelijke 
delen.

 › Onderhoud woning.

 › Sluikvuil en problemen in de buurt.

 › Dienstverlening.

 › Participatie.

In een eerste sessie bespraken 
we welke zaken goed gaan, wat 
de verbeterpunten zijn en wat de 
verwachtingen zijn van de bewoners. 
Tijdens de tweede sessie gingen we 
over tot het bedenken en bespreken 
van mogelijke verbetervoorstellen. 

WoninGent liet zich tijdens het 
hele proces begeleiden door een 
professionele, onafhankelijke 
organisatie. Op die manier konden 
de bewoners op een open manier 
hun verhaal doen en werden zij 
aangemoedigd om ook effectief aan 
co-creatie te doen.
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Laagdrempelige 

communicatie

In 2018 gingen we verder op de weg 
die we in 2017 zijn ingeslagen met de 
lancering van onze nieuwe huisstijl. We 
zetten de professionalisering van onze 
communicatie door. Versta daaronder 
een professionalisering op maat van onze 
bewoners: we trekken resoluut de kaart 
van klare taal en gebruiken pictogrammen 
en beeld ter ondersteuning van onze 
boodschap. 

We goten onze infobrochures in een 
nieuw, aantrekkelijk jasje en maakten de 
taal nog eenvoudiger. We creëerden ook 
verschillende thematische infofolders en we 
maakten verder werk van de creatie van 
modelbrieven in klare taal. 

In 2018 nam de VMSW het initiatief 
om sjabloonteksten in klare taal voor 
huurderskranten te creëren en ter 
beschikking te stellen van de SHM. 
Hiervoor werkte de VMSW samen met 
enkele SHM en de VVH. Op die manier 
wou de VMSW teksten ontwikkelen die 
nuttig en op maat van de sector zijn. Ook 
WoninGent maakte deel uit van deze 
werkgroep. We werkten nauw mee aan dit 
project. We stelden o.a. onze bestaande 
teksten ter beschikking en gaven advies 
over de tekstvoorstellen van de VMSW. 
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316 klachten
183 gegrond 

189 klachten
96 gegrond 

145 klachten
64 gegrond 

184 klachten
133 gegrond 

166 klachten
98 gegrond 

2014

2015

2016

2017

2018

 
Klachten in 2018

In 2018 ontving WoninGent 98 gegronde 
klachten via de Vlaamse ombudsdienst:

 › Het grootste deel had betrekking op 
de technische staat van de woning of 
gemene delen en op herstellingsfacturen. 

 › Daarnaast ontvingen we ook klachten over 
de afrekening, burenoverlast en de 
manier waarop WoninGent (kandidaat-)
huurders informeert. 

Het absolute aantal klachten in 2018 ligt in 
de lijn van voorgaande jaren. Na de stijging 
in 2017 van het aantal gegronde klachten 
(door o.a. een verandering in de criteria die we 
hanteren voor categorisering van de klachten) 
zien we in 2018 een daling van het aantal 
gegronde klachten.

De klachtenregistratie is binnen WoninGent 
inmiddels een stabiel proces geworden, en 
de mailbox ikhebeenvraag@woningent.be 
waar (kandidaat-)huurders een klacht kunnen 
indienen, geniet een steeds grotere bekendheid, 
zowel bij professionele netwerkpartners als bij 
huurders en kandidaat-huurders. 

In 2019 streven we naar een nog meer 
uniforme aanpak, wat een volgende 
stap in de professionalisering van onze 
klachtenbehandeling moet betekenen.

Naar een verder optimalisatie van onze 
klachtenbehandeling

Midden 2018 trokken we al conclusies uit onze 
klachtenstatistieken bij de opmaak van onze 
jaarplannen voor 2019. We namen volgende 
acties op in dit jaarplan: 

 › Oprichting van een cel klachtenbehandeling 
die nauw zal samenwerken met de 
juridische dienst. WoninGent zet sinds 2018 
met succes in op verzoeningszittingen voor 
de vrederechter. Het is de bedoeling om een 
werkelijke, systematische bemiddelende 
stap te voorzien in het proces. 

 › We zetten verder in op digitale communicatie 
via e-mail, wat ons zal toelaten om onze 
huurders sneller te informeren. Door kort 
op de bal te spelen hopen we het aantal 
gevallen waarin huurdersverwachtingen 
niet overeenkomen met ons aanbod inzake 
dienstverlening sneller te kunnen corrigeren. 

 › Het uitvoeren van technische herstellingen: 
De technische diensten van WoninGent 
(gebouwenwerking) ondergingen in 2018 
een aantal grote veranderingen. Niet alleen 
werd de software volledig vernieuwd, de 
operationele ploegen werden ook anders 
georganiseerd, zodat er een gebiedsgerichte 
werking tot stand kwam. 

Klachtenprocedure onder de loep 
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2017 was het jaar waarin WoninGent zijn 
website vernieuwde. Dit was een belangrijke 
mijlpaal om onze huurders correct te 
informeren en klachten te voorkomen. Een 
gesmaakt onderdeel van deze website is de 
herstellingsapplicatie, waarbij een visuele 
tool toelaat om op een eenvoudige manier 
technische meldingen te doen. In 2018 hebben 
we gewerkt aan de processen die achter deze 
meldingen via de website liggen om deze 
dienstverlening verder te optimaliseren. 

In 2018 werden een aantal communicatie-
campagnes gevoerd om de verwachtingen 
van de huurder bij te stellen. Zo bijvoorbeeld 
rond de wachtdienst van WoninGent 
maakten een aantal campagnes duidelijk 
dat huurders hier enkel voor een aantal zeer 
dringende interventies naar kunnen bellen en 
bijvoorbeeld niet voor kleine herstellingen. 

Het aantal klachten over de afrekeningen 
steeg in 2018. WoninGent zal dit in 2019 dan 
ook prioritair aanpakken. 
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7.830 15.510

65% >50j

Aantal huurders Aantal bewoners

Inkomen (cumulatief percentage)

Profiel huurders

82,85% 17,15%

53,2% 20,3%

10,5 %

59%

72%

€ 16.197,33

€ 18.697,33

Marktwaarde Marktwaarde

Huurprijs Huurprijs

<

<

16%

Mediaan € 468 Mediaan € 643

Mediaan € 219 Mediaan € 291

Gemiddelde € 507 Gemiddelde € 681

Gemiddelde € 257 Gemiddelde € 354

Woningen
9.044

19  Cijfers d.d. 31.12.2018
20  Herhuisvesting = bewoners van WoninGent die verplicht moeten verhuizen naar een andere sociale woning van WoninGent omwille van renovatie, vervanging of verkoop van hun sociale 

woning. Mutatie = bewoners van WoninGent die verhuizen naar een andere sociale woning van WoninGent bijvoorbeeld omdat hun huidige sociale woning te groot of te klein is, omdat 
hun sociale woning niet aangepast is aan hun fysieke handicap of omdat zij door hun leeftijd recht hebben op een seniorenwoning.  

Huurders 19
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IN UIT
Exit WoninGent

Vergrijzing

Mutatie

52% 22%

28%36,8%

31%
23,2%

41%

21,7%

581 720

5%
25%

72%

80%

€ 6.197,33

€ 16.197,33

€ 18.697,33

Hoofdreden toewijzingen Hoofdredenen verhuis

<

<

<

21%

7.285

72% <50j

Aantal kandidaat-huurders

Inkomen (cumulatief percentage)

Profiel kandidaat-huurders

Verhuringen

Kandidaten 
19

(rusthuis/overlijden)

(bezetting/herhuisvesting20) 

(vrijwillig/uitzetting)

222

295

203

Verhuringen Al huurder

Nieuwe huurder

288
293

Toewijzingen

36,8

21,7

23,2

Reden verhuis

41
28

31

Chronologie

Verplichte herhuisvesting

Voorrangsmutatie

214

135

126
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Zittende huurders Kandidaat-huurders

Gezinstype Aantal % Cum. % Aantal % Cum. %

Alleenstaande 4.167 53,22 53,22 3.774 51,81 51,81

1 volwassene + 
kind(eren)

1.449 18,51 71,72 1.476 20,26 72,07

1 volwassene + 
bijwoner(s)

79 1,01 72,73 62 0,85 72,92

1 volwassene 
+ kind(eren) + 
bijwoner(s)

58 0,74 73,47 38 0,52 73,44

2 volwassenen 821 10,49 83,96 392 5,38 78,82

2 volwassenen + 
kind(eren)

1.219 15,57 99,53 1.498 20,56 99,38

2 volwassenen + 
bijwoner(s) 

4 0,05 99,58 5 0,07 99,45

2 volwassenen 
+ kind(eren) + 
bijwoner(s)

33 0,42 100,00 40 0,55 100,00

TOTAAL 7.830 100 100 7.285 100 100

Samenstelling gezin
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Leeftijd

0

500

1000

1500

2000 Kandidaat-huurders

Zittende huurders

Zittende huurders Kandidaat-huurders

Leeftijd Aantal % Cum.  % Aantal % Cum.  %

Jonger dan 20 
jaar

11 0,14 0,14 125 1,72 1,72

van 20 tot 29 jaar 398 5,08 5,22 1.662 22,81 24,53

van 30 tot 39 jaar 1.011 12,91 18,14 1.865 25,60 50,13

van 40 tot 49 jaar 1.353 17,28 35,42 1.591 21,84 71,97

van 50 tot 59 jaar 1.582 20,20 55,62 1.052 14,44 86,41

van 60 tot 69 jaar 1.494 19,08 74,70 663 9,10 95,51

van 70 tot 79 jaar 1.152 14,71 89,41 246 3,38 98,89

van 80 tot 89 jaar 701 8,95 98,37 75 1,03 99,92

van 90 tot 99 jaar 128 1,63 100 6 0,08 100

100 jaar en ouder 0 0 100 0 0 100

TOTAAL 7.830 100 100 7.285 100 100
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Zittende huurders Kandidaat-huurders

Inkomen in euro Aantal % Cum.  % Aantal % Cum. %

0 - 6.197,33 270 3,45 3,45 1.802 24,74 24,74

6.197,34 - 8.697,33 201 2,57 6,02 432 5,93 30,67

8.697,34 - 11.197,33 724 2,57 15,26 794 10,90 41,56

11.197,34 - 13.697,33 1.481 18,91 34,18 1.156 15,87 57,43

13.697,34 - 16.197,33 1.954 24,96 59,13 1.031 14,15 71,59

16.197,34 - 18.697,33 981 12,53 71,66 599 8,22 79,81

18.697,34 - 21.197,33 560 7,15 78,81 358 4,91 84,72

21.197,34 - 23.697,33 372 4,75 83,56 318 4,37 89,09

23.697,34 - 26.197,33 283 3,61 87,18 227 3,12 92,20

26.197,34 - 28.697,33 240 3,07 90,24 167 2,29 94,50

28.697,34 - 31.197,33 187 2,39 92,63 111 1,52 96,02

31.197,34 - 33.697,33 148 1,89 94,52 94 1,29 97,31

33.697,34 - 36.197,33 110 1,40 95,93 59 0,81 98,12

36.197,34 - 38.697,33 78 1,00 96,92 55 0,75 98,87

38.697,34 - 41.197,33 61 0,78 97,70 30 0,41 99,29

41.197,34 -  180 2,30 100 52 0,71 1001481

TOTAAL 7.830 100 100 7.285 100 100
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Huurders

Huurprijs in euro Aantal % Cum. %

0 - 100 3 0,04 0,04

101 - 125 7 0,09 0,13

126 - 150 439 5,61 5,73

151 - 175 1.372 17,52 23,26

176 - 200 1.271 16,23 39,49

201 - 225 797 10,18 49,67

226 - 250 1.021 13,04 62,71

251 - 275 541 6,91 69,62

276 - 300 356 4,55 74,16

301 - 325 302 3,86 78,02

326 - 350 251 3,21 81,23

351 - 375 178 2,27 83,50

376 - 400 162 2,07 85,57

401 - 425 200 2,55 88,12

426 - 450 179 2,29 90,41

451 - 475 161 2,06 92,46

476 - 500 115 1,47 93,93

501 - 525 163 2,08 96,02

526 - 550 58 0,74 96,76

551 - 575 57 0,73 97,48

576 - 600 47 0,60 98,08

601 - 625 28 0,36 98,44

626 - 650 33 0,42 98,86

651 - 675 16 0,20 99,07

676 - 700 25 0,32 99,39

701 - 726 5 0,06 99,45

726 - 750 20 0,26 99,71

751 - 775 7 0,09 99,80

776 - 800 16 0,20 100

Totaal 7.830 100 100
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TYPE WONING AANTAL % Woningen aangepast aan personen met een zorgbehoefte

Studio 461 5,10  › 11 studio’s voor bejaarden.

3.374 37,31  › 704 appartementen voor bejaarden21.

 › 14 appartementen voor personen met een handicap.

 › 18 appartementen voor personen met een handicap i.s.m. Focus Wonen.

 › 16 sociale assistentiewoningen i.s.m. OCMW Gent.

2.809 31,06  › 26 appartementen voor personen met een handicap.

 › 7 appartementen voor personen met een handicap i.s.m. Focus Wonen.

 › 3 sociale assistentiewoningen i.s.m. OCMW Gent.

810 8,96

48 0,53

102 1,13  › 93 eengezinswoningen met één slaapkamer zijn bejaardenwoningen.

254 2,80

1.004 11,10

170 1,88

12 0,13

TOTAAL 9.044 100

Overzicht Sociale Woningen

x1

x2

x3

x3

x2/2,5

x1/1,5

x4

x4

x5

Huis

Appartement

21  Gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer worden over het hele patrimonium voorbehouden voor bejaarde personen conform het Lokaal Toewijsreglement van Stad Gent.
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1. Visitatierapport

Eind november 2017 kreeg WoninGent 
voor de tweede keer de visitatieraad op 
bezoek. Op 11 september 2018 werden de 
bevindingen van deze raad gepubliceerd.  

WoninGent kreeg een goed rapport van de 
Visitatieraad. Zij erkende en waardeerde de 
inspanningen die WoninGent de voorbije 
jaren heeft geleverd. We investeerden 
dan ook hard in de renovatie van onze 
gebouwen, een kwaliteitsnorm voor 
onze bestaande woningen, een betere 
dienstverlening en samenwerking met 
onze bewoners en een mooie en heldere 
website. Door deze professionalisering van 
onze werking scoorden we op twaalf van 
de zeventien doelstellingen goed en op 
één doelstelling een zeer goed. 

WoninGent kreeg van de Visitatieraad 
goede punten voor de volgende twaalf 
doelstellingen:

WoninGent…

 › realiseert nieuwe sociale huurwoningen.

 › verwerft gronden en panden om 
sociale woonprojecten te realiseren. 

 › stemt haar aanbod af op de noden van 
verschillende groepen.

 › staat in voor het onderhoud, herstel, 
renovatie, verbetering, aanpassing of 
vervanging van het sociaal woning-
patrimonium waar nodig.

 › bouwt prijsbewust.

 › biedt huisvestingsondersteuning aan 
bewoners. 

 › zet zich in voor een zo goed mogelijke 
woonzekerheid. 

 › voorkomt leefbaarheidsproblemen en 
pakt ze aan.

 › betrekt bewonersgroepen bij sociale 
huurprojecten en bij wijkbeheer. 

 › is financieel leefbaar.

 › informeert beleidsinstanties en andere 
belanghebbende organisaties snel en 
duidelijk.

 › meet de tevredenheid van klanten.

Daarnaast kregen we een zeer goed voor 
de manier waarop we onze huurders, 
kandidaten en de Gentenaars snel en 
duidelijk informeren. 

Maar aan al deze zaken hangt een 
prijskaartje dat onder het huidige 
financieringssysteem voor een 
grootstedelijke sociale huisvestings-
maatschappij als WoninGent, met veel zeer 
kwetsbare bewoners, steeds minder evident 
wordt om te betalen. Ook de Visitatieraad 
oordeelde dat de financiële leefbaarheid 
van WoninGent nog jaren intensieve 
aandacht zal vergen. WoninGent heeft dit 
probleem reeds enige tijd aangekaart bij 
de Vlaamse overheid, samen met andere 
sociale huisvestingsmaatschappijen die in 
een gelijkaardige situatie zitten. 

Maar WoninGent blijft uiteraard niet bij 
de pakken zitten en zet in op een goede 
monitoring van onze werkingskosten, de 
opvolging van betalingsachterstanden en 
het aftoetsen van onze dienstverlening en 
woningaanbod aan een financieel plan.  

Op die manier onderschrijven we ons 
engagement om te blijven bouwen aan 
kwaliteitsvol en betaalbaar sociaal wonen 
in onze mooie stad Gent.

5
WoninGent  
in 2018
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Gebiedsgerichte werking is een feit

Sinds 2018 werken onze afdelingen 
gebouwenbeheer en onze afdeling 
onderhoud en omgevingswerking in een 
gebiedsgerichte werking. Er zijn zes gebieden,  
die elk één of meerdere wijken omvatten. 
Een gebied bestaat uit ongeveer een 1.500 
wooneenheden. De arbeiders starten en 
eindigen hun werkdag in hun lokaal in het 
respectievelijk gebied. Dit heeft verschillende 
voordelen: we vermijden nutteloze 
verplaatsingen, de teams bouwen aan een 
brede actieve kennis over onze gebouwen en 
we geven meer verantwoordelijkheden aan 
onze medewerkers. 

Elk gebied heeft een vaste ploeg aan vaklui 
en dienstenpersoneel. Voor onze bewoners 
betekent dit dat zij voor het onderhoud en de 
herstellingen aan hun gebouw steeds dezelfde 
vertrouwde gezichten zien. Het werken met 
teams per wijk(en), laat ons echter ook 
toe om problemen in onze gebouwen 
sneller en efficiënter op te lossen. Vanaf 
september 2018 werd de gebiedsgerichte 
werking in de praktijk uitgerold. 

De afdeling gebouwenbeheer staat in voor 
het onderhoud en de herstellingen van onze 
gebouwen, van collectieve verwarming 

over verstoppingen tot het aanpakken 
van de leegstand. De zes ploegen met 
telkens gemiddeld zeven medewerkers 
worden aangestuurd door een ploegbaas. 
De ploegen zijn multidisciplinair en stellen 
we samen op basis van de verschillende 
deskundigheden zoals sanitair, cv, bevloering, 
schilderwerk, metselwerk, schrijnwerk…  

Ook de afdeling onderhoud en omgevings-
werken deelden we op in zes teams voor zes 
verschillende gebieden, die elk één of meerdere 
wijken omvatten. De huisvuilverwerkers zetten 
we polyvalent in en noemen we polyvalente 
arbeiders. De poetsvrouwen en de polyvalente 
arbeiders werken binnen hun gebied in 
kleine ploegen samen. Elke ploeg bestaat uit 
ongeveer zes personen. 

We creëerden een refter, bureau voor de 
ploegbaas en een klein magazijn per gebied. 
Veel aandacht ging ook naar de vernieuwing 
van het wagenpark en de camionettes 
als rijdend magazijn. Alle medewerkers 
werden uitgerust met een smartphone of 
tablet en krijgen hun werkopdracht digitaal 
(zie verder). WoninGent heeft daarbij een 
belangrijke stap gezet in de digitalisering. 

2. Gebouwenwerking: 
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Interview
In 2018 starten we met onze gebiedsgerichte 
werking. We gingen langs bij Julio en Agnes, die 
de leiding hebben over ons team Nieuw Gent. 

WoninGent: Wat doet het team Nieuw 
Gent precies? 

Julio « Mijn team staat in voor het onderhoud 
en de herstellingen in onze gebouwen. 
Daarmee bedoel ik de gemeenschappelijke 
delen en het gebouw zelf. Kleine herstellingen 
ten laste van de huurder doet ons team niet. 
Wij zijn een team van zeven vakmannen. 
We hebben allemaal een eigen specialisatie, 
zoals bijvoorbeeld elektriciteit, schrijnwerk of 
loodgieterij. Op die manier kunnen we met 
ons team zeer diverse technische problemen 
en defecten oplossen. »

Agnes « En mijn team houdt zich bezig met 
de netheid in en rondom onze gebouwen. 
Wij staan in voor opvolging van sluikstort, 
ongedierte, groenonderhoud, poetsen en 
afvalbeheer. »

WoninGent: Welk voordeel heeft werken 
met teams?

Julio « WoninGent heeft heel veel gebouwen. 
Die gebouwen zijn in verschillende periodes 
gebouwd en door verschillende architecten 
ontworpen. Elk gebouw is dus anders. Voor 
onze vaklui is het niet evident om al die 

gebouwen goed te kennen. WoninGent 
organiseert het onderhoud en de herstellingen 
van de gemeenschappelijke delen van onze 
gebouwen nu in zes gebieden. We werken 
voor deze gebieden met een vast team 
vakmannen dat zo de gebouwen heel goed 
kan leren kennen. Zo kunnen we gerichter 
herstellingen doen. Onze nieuwe manier 
van werken laat ook toe om preventief de 
gebouwen na te kijken. Dit betekent dat we 
regelmatig controles doen in de gebouwen 
om te kijken of de algemene verlichting, 
inkomdeuren, inkomhallen, brandveiligheid, 
vluchtwegen …  in orde zijn. »

Agnes « Onze teams werken in Nieuw Gent 
samen. Dit betekent bijvoorbeeld dat als onze 
schoonmaaksters in de gemeenschappelijke 
delen defecten zien, ze die gemakkelijker 
kunnen doorgeven aan de vakmannen die de 
herstellingen doen. »

WoninGent: Hoe ziet jullie dag eruit?

Agnes « Elke dag is anders. Mijn werk hangt 
heel erg af van de situatie in onze gebouwen. 
Soms is er veel sluikstort. Een andere keer is 
er een probleem met het groenonderhoud in 
de tuinwijken. Onze teams staan in voor de 
hele wijk Nieuw Gent. Dus niet alleen voor de 
appartementsgebouwen in de Kikvorsstraat, 
maar ook voor de tuinwijken en woningen aan 
de andere kant van de Zwijnaardsesteenweg. Ik 
probeer elke dag langs te gaan bij alle poetsers 
en huisvuilwerkers. Zo kunnen we snel actie 
ondernemen als er problemen zijn. Ik werk ook 
nauw samen met de flatwachter van Nieuw Gent 
om overlast zoals sluikstort aan te pakken. »

Julio « Ook mijn werk verschilt van dag tot 
dag. Als ik ’s morgens toekom, bekijk ik eerst 
de meldingen die we gekregen hebben over 
technische problemen in de wijk. Ik registreer 
die in het centrale systeem, zodat WoninGent 
de herstellingswerken kan uitvoeren. Verder 
doe ik controles in onze gebouwen om te zien 
waar er herstellingen nodig zijn. Ik inspecteer 
ook de woningen die in de wijk leeg komen te 
staan, zodat WoninGent die kan opknappen 
en opnieuw verhuren. »
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Nieuw FMIS voor een 

doorgedreven digitalisering  

en verhoogde efficiëntie

In 2018 zetten we fors in op de digitalisering 
en professionalisering van onze gebouwen-
werking. Het vertrekpunt is de creatie van 
een nieuw en performanter Facility 
Management Informatiesysteem (FMIS) dat 
na een uitgebreid voortraject van analyse in het 
najaar van 2018 live ging. Uit dit voortraject 
bepaalden we onze noden en kozen hierbij 
voor de implementatie van vier mobiele apps. 
Vooral de uitrol van mobiele apps hebben een 
revolutie in onze werking teweeggebracht. 
Planningen via Excel en werkopdrachten 
via papier laten we helemaal achter ons. 
De mobiele apps die we uitrolden zijn het 
voorraadbeheer, de mobile field service, de 
plaatsbeschrijvingen en de conditiemetingen. 

Ons nieuwe systeem laat toe om opdrachten 
voor herstellingswerken of onderhoud in 
onze gebouwen volledig te digitaliseren. 
Een servicedesk op maat zorgt ervoor dat 
de meldingen van herstellingsaanvragen 
op een meer adequate manier kunnen 
worden opgenomen, met minder kans op 
fouten. Ook de daaropvolgende planningen 
verlopen digitaal via een resource planner. 
Op die manier kunnen we wijzigingen zoals 
bv. bij ziekte van technici veel sneller in de 
planning opvangen. Onze vaklui werden 
allemaal uitgerust met een tablet. Via 
deze tablet ontvangen en beheren zij hun 
werkopdrachten en kunnen ze rechtstreeks 
uit de magazijnen de nodige materialen 
reserveren. We richtten onze bestelwagens 
verder in als mobiele werkplekken en 
koppelden ze aan een geolokalisatiesysteem. 

Ook onze schoonmakers gaan de digitale 
weg op: zij ontvangen via hun smartphone 
instructies over welke gebouwen er gepoetst 
moeten worden. Met eenvoudige ‘start - 
stop -reistijd’-knoppen worden de uren 
automatisch gelogd. Dit laat een correcte en 
eenvoudige uurregistratie toe. 

Daarnaast verlopen sinds midden 2018 alle 
ingaande plaatsbeschrijvingen digitaal, waardoor 
huurders indien gewenst hun plaatsbeschrijving 
direct via e-mail kunnen ontvangen. 

De conditiemeting app was al in uitrol vanaf 2017 
maar de verdere implementatie werd verschoven 
naar 2019 wegens de verplichting van de VMSW 
voor wat betreft Woningkenmerken (zie eerder). 
Al deze ingrepen moeten zorgen voor een 
verdere professionalisering en efficiëntieverhoging 
van onze werking. 
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3. Bewonerswerking

Globale visie

Bewonerswerking streeft ernaar om een 
dienstverlening aan te leveren afgestemd op 
de wensen van onze bewoners en kandidaat-
huurders. Zij verwachten een uitreikende en 
efficiënte service rond hun huisvesting en dit 
zowel voor het administratieve luik als het 
sociale aspect. 

We willen verzekeren dat onze bewoners 
hun rechten op een kwaliteitsvolle sociale 
huisvesting maximaal kunnen uitoefenen. En 
dat zij daarbij heel goed geïnformeerd zijn 
over hun plichten als huurder. 

We zetten in op een efficiënte werking en 
het optimaal inzetten van de beschikbare 
middelen. Hiertoe behoort ook het 
onderhouden van goede relaties met de 
partnerorganisatie in het werkveld en het 
maken van goede werkafspraken met hen.  

2018: herhuisvestingen, 

samenwerkingsverbanden  

en digitalisering

Digitaal werken brengt ons dichter bij 
onze bewoners

In 2018 startten we met een nieuwe manier 
van werken. Dit is mogelijk gemaakt door de 

inspanningen die we in 2017 hebben gedaan 
om onze werking te digitaliseren. Onze 
nieuwe werkwijze kenmerkt zich door meer 
efficiëntie en proximiteit. We bereiken onze 
bewoners langs digitale weg, maar brengen 
onze werking ook letterlijk tot bij hen. Zo 
openden we bijvoorbeeld een lokale antenne 
op de Watersportbaan waar onze wijkmonitor 
en de flatwachter kantoor houden. 

We deden inspanningen om de e-mailadressen 
van onze bewoners te verzamelen. Zo kunnen 
we hen veel sneller bereiken. Ook het gebruik 
van centrale e-mailadres ikhebeenvraag@
woningent.be - waar huurders met al hun 
vragen terechtkunnen - ging omhoog. 

We integreerden daarnaast de telefoon-
nummers van onze sociale dienst en 
verhuurdienst. Voortaan kunnen onze 
bewoners naar één nummer bellen voor al 
hun vragen rond verhuur, overlast, nood 
aan bijstand, financiële bekommernissen en 
mogelijke klachten over onze werking.  

De kracht van de samenwerking

2018 stond in het teken van samenwerken 
en luisteren. We voerden voor het eerst 
focusgroepgesprekken met onze bewoners. 
We lieten onze bewoners aan het woord 
en gingen geen onderwerp uit de weg. 
Een leerrijke ervaring die we willen verder-
zetten en waarvan we de resultaten zullen 
meenemen om onze werking te verbeteren. 
Daarnaast organiseerden we ook verschillende 
participatiebijeenkomsten. De meest 
recente zijn de opstart van het participatie-

initiatief Dobbelslot in Gent centrum en de 
samenwerking met de dienst Ontmoeten 
& Verbinden van de Stad Gent in de wijk 
Macharius-Heirnis.

WoninGent zet in op samenwerking 
met onze partners. Het levert belangrijke 
synergieën op. Zo laten de samenwerkingen 
met CAW, OCMW, Focus-Plus vzw, PAKT, 
Samenlevingsopbouw, IVAGO, de diensten 
van Stad Gent … ons toe om onze diverse 
doelgroepen steeds beter te bedienen. In 2019 
willen we deze samenwerkingsverbanden dan 
ook bestendigen en verder uitbouwen. Een 
werkpunt voor de toekomst is de doelgroep 
jongeren. Deze doelgroep bleef tot nu toe nog 
wat onder de radar. In de toekomst willen we 
dan ook extra inspanningen doen om hen te 
bereiken en te bedienen.  

Focus op vlotte herhuisvestingen

De grootschalige renovatiebeweging 
heeft als gevolg dat een groot aantal 
bewoners herhuisvest moet worden. 
Onze wijkmonitoren hebben ondertussen 
veel ervaring opgebouwd en slagen erin 
om deze herhuisvestingen op een vlotte 
manier te doen verlopen. Door consequent 
tevredenheidsenquêtes af te nemen bij 
bewoners die we hebben herhuisvest, kunnen 
we onze werkwijze waar nodig ook bijsturen 
en optimaliseren. In 2018 verhuisden 
we bewoners uit de projecten Winston 
Churchillplein en de derde Rabottoren.
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Huurachterstand als essentieel werkpunt voor 2019

WoninGent wordt geconfronteerd met relatief hoge 
betalingsachterstanden, waaronder ook een groot 
deel bij vertrokken huurders zit en dus moeilijk te 
recupereren is. 

Als grootstedelijke sociale huisvestingsmaatschappij heeft 
WoninGent een zeer arm huurderspubliek. We hebben in 
dit kader een Samenwerkingsprotocol met OCMW Gent 
om betalingsachterstanden bij huurders op te volgen en 
zo menselijke drama’s te voorkomen. 

Daarnaast zetten we in op acties om de bestaande 
achterstand te reduceren: automatisatie van de 
betalingsherinneringen en opvolging van de betalingen, 
investeren in verzoeningszittingen, inhaalacties via 
een telefonische campagne, sensibilisering via ons 
bewonersmagazine WijsWonen en de website, uitsturen 
van betalingsherinneringen via e-mail ... Het gaat om 
een mix van preventieve en repressieve acties in nauwe 
samenwerking met OCMW Gent. Om bewoners met 
betalingsachterstand zo doelgericht mogelijk te bereiken, 
gebruiken we een waaier aan kanalen.

Ondanks deze inspanningen blijft de betalings-
achterstand echter een belangrijk probleem. In 2019 
blijft dit een topprioriteit voor WoninGent. 

4. Een moderne werkgever 
 

In 2018 werkten we 
verder aan een coherent  
personeelsbeleid 
dat gestoeld is op vijf 
basisprincipes.

Duurzaam werken

WoninGent blijft volop inzetten op duurzaam werken en welzijn op 
de werkvloer. Dit uit zich in heel diverse acties: 

 › Het project rond telewerken dat in 2017 is opgestart, kreeg in 
2018 definitief vorm. In de praktijk maken vandaag meer dan 
30 bedienden gebruik van de mogelijkheden van recurrent 
telewerken. Dit betekent dat ze tussen 1 dag per week en 1 dag 
per kwartaal van thuis uit werken.

 › We zetten in op een digitalisering en automatisering van de 
personeelsadministratie. Zo kunnen medewerkers sinds januari 
2018 vakantie, sociaal verlof, thuiswerk … digitaal aanvragen. Dit 
zorgt voor een sterke vereenvoudiging en een groter gebruiks-
gemak. Ook onkostenvergoedingen zullen we in de toekomst 
volledig digitaal laten verlopen.
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Ook op vlak van welzijn werden 
een aantal belangrijke stappen 
gezet:

We stelden een vertrouwenspersoon aan 
voor onze medewerkers.

We creëerden een policy rond agressie als 
ondersteuning voor onze medewerkers.

In samenwerking met de ondernemingsraad 
werd een werkgelegenheidsplan voor oudere 
werknemers in de onderneming afgesloten 
en goedgekeurd.

Start to STOP 

WoninGent wil werk maken van een nieuw, hedendaags 
bedrijfsvervoerplan. Centraal daarbij staat het STOP-principe 
(Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en dan pas Personenwagen). 
We sluiten daarmee aan bij de visie van de Stad Gent.

In 2017 namen we een eerste initiatief om het wagengebruik 
voor dienstverplaatsingen te beperken. Voor elke vestiging 
schaften we elektrische fietsen aan. 

In 2018 dienden we in het kader van de creatie van dit 
bedrijfsvervoerplan een dossier in bij het Pendelfonds (11de oproep). 
WoninGent ontving ca. 46.700 euro subsidies. Deze subsidies zullen 
we o.a. gebruiken voor de financiering van een operationele leasing 
van fietsen, de invoering van een fietsvergoeding en de aankoop van 
een veiligheidsuitrusting in 2019. 

Lerende organisatie

WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich bij te scholen en 
opleidingen te volgen. In 2018 volgden de medewerkers samen 1.071 
uur aan opleidingen, of vijf en een half uur opleiding per persoon.
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PERSONEEL IN CIJFERS

PERSONEELSAFVAARDIGING

EFFECTIEVE LEDEN
PLAATSVERVANGENDE 

LEDEN

Dalcinar Umit Caluwé Marc

De Bruyne Danny Cobbaert Marleen

Mertcan Sadik Reyns Michel

Uckuyulu Cennet Moorhem Angelique

Van den Bogaerd Véro-
nique

Schaele Ann

Vermassen Claudia -

ARBEIDSGENEESHEER PREVENTIEADVISEUR

Dr. Schepens Andreas De Coninck Tom

WERKGEVERSAFVAARDIGING

De Ceukelaire Edwin Wouters Karin

Smismans Gery
Van Goey Christophe 

(afvaardiging personeels-
dienst)

Man

118
Voltijds

Vrouw
74

Aantal medewerkers in 2018

Deeltijds

Leeftijd

Comité voor preventie en bescherming op het werk 
(CPBW)

Veiligheid op de werkplaats, een gezonde werkomgeving 
en het welbevinden van elke medewerker zijn van 
prioritair belang voor WoninGent en vormen mee de 
basis van de bedrijfscultuur. WoninGent streeft er dan 
ook naar om de regionale en nationale wetgevingen en 
de Europese richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid 
na te leven en op alle beleidsniveaus te incorporeren.

20-29

16 54 50 65 7

30-39 40-49 50-59 60-65

98

158 34

94

192

Arbeider Bediende
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PERSONEELSAFVAARDIGING

EFFECTIEVE LEDEN
PLAATSVERVANGENDE 

LEDEN

De Bruyne Danny Caluwé Marc

Mertcan Sadik Cobbaert Marleen

De Roeck Willem Haza Ian

Moorhem Angelique Reyns Michel

Van den Bogaerd Véro-
nique

Schaele Ann

Vermassen Claudia Uckuyulu Cennet

WERKGEVERSAFVAARDIGING

De Ceukelaire Edwin Wouters Karin

Smismans Gery
Van Goey Christophe 

(afvaardiging personeels-
dienst)

Ondernemingsraad (OR)

WoninGent streeft ernaar om een transparante 
onderneming te zijn die gekenmerkt wordt door een 
participatieve overlegcultuur. Een belangrijke rol is 
hierbij weggelegd voor de ondernemingsraad. Deze 
zorgt voor de opvolging van de arbeidsomstandigheden 
en arbeidsvoorwaarden en waakt er mee over dat er 
voldoende werkoverleg is en dat alle medewerkers gelijk 
worden behandeld. 
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6
Jaarrekening  
2018
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Financiële leefbaarheid vormt samen 
met de kwaliteit van het patrimonium 
een belangrijke pijler in het beleid van 
WoninGent. De financiële situatie van 
WoninGent is noodzakelijkerwijs een 
aandachtspunt omdat op (middel)lange 
termijn de financiële leefbaarheid van de 
maatschappij onder druk komt te staan. 

De voorbije jaren evolueerden 
een aantal financiële indicatoren 
- rentabiliteit, kostenbeheersing, 
cashflow -  in negatieve zin. De courante 
inkomsten (huurinkomsten) dekken 
de courante uitgaven (waaronder ook 
de terugbetaling van leningen) niet. 
Nieuwbouw- en renovatieprojecten 
zijn verlieslatend omwille van de te 
lage huurinkomsten die niet volstaan 
om terugbetaling van leningen en 
de werkings-en onderhoudskosten te 
dekken. De liquiditeitsbuffer die in het 
verleden is opgebouwd neemt jaarlijks af. 

De resultaten van 2018 bevestigen deze 
tendensen. Enkele kerncijfers :

 › We sluiten het boekjaar 2018 af met 
een verlies van ongeveer 6 miljoen euro 
waardoor het eigen vermogen daalt tot  
220 miljoen euro.

 › De omzet bedraagt -  inclusief 
opbrengsten uit koopwoningen -   
38 miljoen euro. De liquide middelen 
bedragen 33 miljoen euro.

 › Er werden voor 18 miljoen euro aan 
afschrijvingen geboekt. De lopende nog 
niet opgeleverde projecten bedragen 
ruim 26 miljoen euro.

 

WoninGent blijft niet bij de pakken 
zitten en schrijft in haar beleid de nodige 
maatregelen om de noodzakelijke 
financiële gezondheid te combineren met 
haar sociale taak: het aanbieden van een 
kwalitatieve woning aan woonbehoeftigen 
met een beperkt inkomen. Dit is echter een 
moeilijke evenwichtsoefening.

De volledige jaarrekening is te 
consulteren via www.woningent.be.

Financiële leefbaarheid als pijler  van het beleid van WoninGent
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RAAD VAN BESTUUR 

REYNEBEAU GUY Voorzitter

HEUGHEBAERT MARC Ondervoorzitter

BRACKE SOFIE Bestuurder

CLAUWAERT ALAIN Bestuurder

CETINKAYA CENGIZ Bestuurder

DE JAEGER MARIAN Bestuurder vanaf 01.03.2018

DIABY KALIFA Bestuurder

HOLEMANS DIRK Bestuurder

HOORNAERT MARINA Bestuurder

KROBEA LIEVE Bestuurder

LAMPAERT PIET Bestuurder

ROELANDT WERNER Bestuurder

SERRAES GUY Bestuurder

SOUGUIR SAMI Bestuurder

VANDEKERCKHOVE BRAM Bestuurder

VANDER VENNET RUDI Bestuurder tot 22.01.2018

TOEWIJSCOMITÉ

GUY REYNEBEAU Voorzitter

SOUGUIR SAMI Vervangend voorzitter

CETINKAYA CENGIZ Bestuurder

HOORNAERT MARINA Bestuurder

HEUGHEBAERT MARC Vervangend bestuurder

DAGELIJKS BESTUUR 

REYNEBEAU GUY Voorzitter 

HEUGHEBAERT MARC Ondervoorzitter 

LAMPAERT PIET Bestuurder

SOUGUIR SAMI Bestuurder

HOLEMANS DIRK Vervangend bestuurder 

HOORNAERT MARINA Vervangend bestuurder

MANAGEMENT TEAM

WOUTERS KARIN Algemeen directeur

DE CEUKELAIRE EDWIN Manager gebouwenwerking

SMISMANS GERY Manager bewonerswerking

FIERS FRANK Afdelingshoofd boekhouding en financiën

VAN GOEY CHRISTOPHE Afdelingshoofd personeels- en organisatieontwikkeling
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