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Naar meer
kwaliteitsvolle
sociale
woningen …

2

Een grootschalige renovatiebeweging
op kruissnelheid
Renovatie- en vervangingsbouwprojecten
Een bouwtechnische screening van de gebouwen in 2013 bracht
aan het licht dat een goeie 60% van het patrimonium aan
een gedeeltelijke of volledige renovatie toe is. Een omvangrijk
renovatieplan drong zich op.
We plannen om het komende decennium zo’n 240 woningen per
jaar grondig te renoveren of te vervangen door nieuwbouw.
De grootschalige renovatiebeweging concretiseerde zich in 2015 in
het Korte Termijn Renovatieplan 2015-2020, goed voor de grondige
aanpak van ca. 1.200 woningen tegen 2020. In 2016 brachten
we deze renovatieplanning verder tot uitvoering.

RENOVATIES
EN VERVANGINGSBOUW 2016

In 2016 leverden we 79 grondig gerenoveerde
sociale huurwoningen op. Daarnaast waren
er vijf renovatie- en vervangingsprojecten in
uitvoering:

79

WE opgeleverd
ca. 6,8 miljoen euro

›› 191 WE

in vervangingsbouwprojecten:
Steenakker (60 appartementen), eerste fase
vervanging Rabotsite (131 appartementen).
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›› 184 WE in renovatieprojecten:
Charles de l’Epéeplein (41 appartementen),
Alphonse de Hollainhof
(129 appartementen), structureel
leegstaande woningen Gentbrugge
(14 eengezinswoningen).

›› We deden ook voorbereidend
onderzoek voor de renovatie of vervanging
van 540 wooneenheden. Het gaat onder
meer over de projecten Tichelrei
(85 WE), Winston Churchillplein (60 WE),
Jubileumlaan 194-380 (95 WE) en
de vervanging van de tweede Rabottoren
(95 WE).

375
540
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WE in uitvoering
ca. 32,5 miljoen euro

WE in voorbereiding
ca. 65,4 miljoen euro

WE = wooneenheid
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 e meeste renovaties gaan gepaard met een verlies aan wooneenheden omwille van het feit dat de huidige normen, wetgevingen en regelgevingen strenger zijn.
D
Het gaat o.a. om gewijzigde ontwerprichtlijnen, oppervlaktenormen, wijzigingen van woontypologieën, aanpasbaar wonen. Daarom houden we rekening met een
gemiddeld verlies van ca. 30% aan woonentiteiten. Dit betekent dat als we 240 verouderde sociale woningen aanpakken, dit zich vertaalt in gemiddeld 160 vernieuwde
of gerenoveerde sociale woningen.

Intensieve begeleiding bij herhuisvestingen
Persoonlijke begeleiding en snelle en duidelijke
communicatie op maat. Dit zijn de speerpunten
voor een succesvol renovatieproject.
WoninGent kiest er bewust voor om de betrokken
bewoners al in een vroeg stadium te informeren
over de toekomstplannen met hun gebouw.
Van zodra er zekerheid is dat het project er
komt, trekken we naar de bewoners.
Want een renovatieproject is zeer ingrijpend voor
de bewoners. In de meeste gevallen betekent
dit dat zij worden herhuisvest. Maar ook als
bewoners tijdens de werken blijven wonen, is een
goede communicatie en opvolging noodzakelijk.

bezocht door de wijkmonitor, soms zelfs
meerdere malen, om te peilen naar behoeftes
en wensen.
In 2016 werden 146 bewoners uit drie projecten
(Manchesterstraat, Lübeckstraat en Tichelrei)
begeleid naar een andere sociale woning.
Het project Tichelrei, waar 110 appartementen
omwille van renovatie ontruimd moeten worden,
was het grootste herhuisvestingsproject in
2016. Daar hebben we i.s.m. OCMW Gent in
het gebouw zelf een zitmoment ingericht om
de bewoners te begeleiden en op te volgen.

Het ritme van de communicatie wordt bepaald
in functie van de noden van de bewoners. Hoe
dichter bij de start van het project, hoe meer
de bewoners nood hebben aan informatie,
hoe concreter en hoe persoonlijker de
communicatie wordt. We combineren algemene
informatiemomenten met een persoonlijke
begeleiding door de wijkmonitor3.
In 2016 organiseerde WoninGent acht
informatiemomenten voor de bewoners van
zes renovatieprojecten om de renovatieplannen
aan te kondigen of om praktische informatie
te geven omtrent de verhuisbeweging of
renovatiewerken. Elke bewoner werd persoonlijk
3

 oninGent noemt haar sociaal assistenten wijkmonitoren.
W
Het gaat om 10 medewerkers die elk één of meerdere
wijken voor hun rekening nemen.
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Interview
WoninGent heeft ons
stap voor stap begeleid
tijdens de verhuis. Ik heb
mijn wijkmonitor vaak
gebeld met mijn vragen en
twijfels.
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MIEKE (69) EN PAUL (55) VERHUISDEN
VAN DE LÜBECKSTRAAT
NAAR TUINWIJK DE WARANDE
In mei 2016 hoorden Mieke en Paul uit de
Lübeckstraat dat ze moesten verhuizen naar een
andere sociale woning. De huisjes in de Lübeckstraat
waren compleet verouderd. Ze zouden dus
afgebroken worden. Vandaag zijn ze heel tevreden
met hun nieuwe woning in Tuinwijk de Warande
(Gentbrugge).
WoninGent: Wat ging er door jullie heen toen je
hoorde dat je moest verhuizen?
Mieke « Het nieuws dat we zouden moeten verhuizen
kwam niet onverwacht. Er was al langer sprake van.
Maar toen WoninGent tijdens een infomoment vertelde
dat we echt gingen verhuizen, was het wel hard
schrikken. Ik was bang voor het onbekende:
Waar zouden we naartoe gaan? Konden mijn katjes mee
verhuizen? Paul woonde al zestien jaar in de Lübeckstraat.
Dat is niet niets.»

WoninGent: Zijn jullie tevreden over de begeleiding
die je van WoninGent kreeg?

WoninGent: Hebben jullie vlot een andere sociale
woning gevonden die aan jullie wensen voldeed?

Mieke « Onze wijkmonitor heeft ons vanaf het begin
heel goed begeleid. Ze kwam bij ons thuis langs om
uitleg te geven over de verhuis en over de praktische
zaken die geregeld moesten worden. We werden stap
voor stap begeleid. We konden altijd bellen naar onze
wijkmonitor als we vragen of twijfels hadden.
En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt.
WoninGent betaalde ook twee uur verhuishulp met een
professioneel verhuisbedrijf, maar we hebben beslist om
onze verhuis zelf te organiseren. »

Mieke « Ik dacht echt dat ik nergens zo gelukkig zou zijn
als in de Lübeckstraat. Ik wou dan ook graag in de wijk
blijven wonen. Maar onze wijkmonitor gaf uitleg over
alle andere woningen die WoninGent heeft en adviseerde
welke woningen volgens haar bij ons zouden passen.
Zo kwamen we uit bij een klein huisje met tuintje in
Tuinwijk De Warande in Gentbrugge. WoninGent had
dat huisje onlangs opgeknapt: het had een nieuwe
keuken, badkamer en centrale verwarming. Een groot
verschil met onze verouderde woning in de Lübeckstraat.
We zijn samen met de wijkmonitor gaan kijken,
want het was toch een grote drempel voor ons.»
WoninGent: Jullie zijn ondertussen een half jaar
verhuisd. Kunnen jullie al wat aarden in jullie
nieuwe wijk?
Mieke « Ik voelde me onmiddellijk thuis in Tuinwijk De
Warande. De woning bevalt ons en onze katjes hebben
nog buitenruimte. Maar het zijn vooral onze buren die
ons welkom en thuis doen voelen. We hebben op een
korte tijd een hele goede band moet onze nieuwe buren
opgebouwd. Toen WoninGent de verhuis aankondigde,
had ik niet gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Maar ik
wil hier niet meer weg. Zelfs niet mocht ik terug naar
de Lübeckstraat kunnen. »
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NIEUWBOUWPROJECTEN 2016

25

WE opgeleverd
ca. 3,2 miljoen euro

Verder bouwen aan nieuwe
sociale woningen
Naast renoveren blijft WoninGent verder bouwen
aan meer kwaliteitsvolle sociale woningen.

140
330

WE in uitvoering
ca. 15 miljoen euro

In 2016 leverden we 25 nieuwe sociale
huurwoningen op in de Vogelhoekwijk
in Gentbrugge. Daarnaast waren er vijf
nieuwbouwprojecten in uitvoering. Goed voor
140 nieuwe sociale huurwoningen in 20184.
We deden ook voorbereidend onderzoek voor
de bouw van 330 nieuwe wooneenheden.
Om nieuwe sociale woningen te kunnen
bouwen, hebben we natuurlijk ook bijkomende
gronden nodig. In 2016 werden percelen in de
Geitstraat, Loodsenstraat, F. van RyhovelaanNieuwe Vaart en Rooigemlaan aangekocht.
Op termijn moeten hier naar schatting 70
bijkomende sociale huurwoningen komen.

WE in voorbereiding
ca. 41,4 miljoen euro

Naast het bouwen op eigen gronden, blijft
WoninGent zoveel als mogelijk samenwerken
aan stadsontwikkelingsprojecten met sogent5
en private projectontwikkelaars om nieuwe,
bijkomende woningen te realiseren.
Het gaat om de projecten Sleutelbloemstraat (31 WE),
Jozef Vervaenestraat (19 WE), Gaston Crommenlaan (44 WE),
Drukkerij Van Melle (38 WE) en Brusselsesteenweg (8 WE).

4

5
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Stadsontwikkelingsbedrijf Gent

Bouwen en
vernieuwen in
functie van de
doelgroep

Nieuw Gent vernieuwt samen met de bewoners
WoninGent, Stad Gent en de VMSW6 willen van de
wijk Nieuw Gent opnieuw een aantrekkelijke wijk
maken waar het aangenaam is om te wonen en
leven. De zes hoogbouwtorens (de residenties Aurora,
Milenka, Orion, Mercurius, Jupiter en Saturnus) in de
Kikvorsstraat zijn dringend aan vervanging toe. Zowel
de buitenschil als de inrichting vragen een dringende
aanpak. De ruimte rond de gebouwen is vandaag niet
aantrekkelijk en wordt niet optimaal benut.
Daarom werd in april 2016 het studiebureau De
Nijl Architecten, De Smet Vermeulen Architecten,
Arnold Reijndorp en Technum Tractebel Engineering
aangesteld. Dit was het startschot voor een 15-jarig
stadvernieuwingstraject dat de wijk grondig moet
hervormen.

VMSW = Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen
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Daarnaast gaat ook speciale aandacht naar de
communicatie met de bewoners van de wijk Nieuw
Gent. De kernwoorden in deze communicatie
zijn: eenvoud, herkenbaar en laagdrempelig.
Daarom werd illustratrice Eva Mouton door de
Stad Gent onder de arm genomen. Zij ontwikkelde
in samenwerking met Stad Gent en WoninGent
verschillende herkenbare personages. Met deze
personages zal het vernieuwingstraject de volgende
jaren vormkrijgen. Dit gebeurt aan de hand van o.a.
raamtekeningen in de wijk, infofolders, enzovoort.

Vanaf het begin waren alle partners het erover eens dat
de bewoners van Nieuw Gent een belangrijke rol spelen
in het vernieuwingstraject. Niet verwonderlijk werd
er gekozen voor een studiebureau dat samenwerkt
met een team van sociologen. Deze sociologen
verblijven tijdens de studie op verschillende tijdstippen
in de wijk. Samen met het team sociologen wordt
ook een inspraaktraject met de bewoners uitgerold.
Vanaf 2017 zullen er verschillende klankbordgroepen
plaatsvinden om samen met bewoners na te denken
over de vernieuwing van de wijk.
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Eerste erkende sociale assistentiewoningen in Gent
In het najaar van 2015 startte WoninGent met de bouw
van negentien assistentiewoningen. WoninGent levert
hiermee pionierswerk. Dit zijn immers de eerste erkende
sociale assistentiewoningen in Gent. Een primeur dus
voor Gent en een belangrijke stap om zelfstandig wonen
met aangepaste hulpverlening ook voor minder gegoede
ouderen toegankelijk te maken.
Assistentiewoningen zijn woningen voor ouderen
die zelfstandig willen wonen, maar toch occasioneel
zorg nodig hebben. Ze bieden huisvesting op
maat in combinatie met mogelijkheden tot sociale
netwerkvorming en zorggaranties. Voor dit laatste
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luik gaan we een samenwerking aan met OCMW
Gent. Dit betekent dat WoninGent de erkende sociale
assistentiewoningen zal verhuren aan oudere sociale
huurders die aan de voorwaarden beantwoorden en dat
OCMW Gent de organisatie van de dienstverlening op
zich zal nemen.
In 2016 kreeg het samenwerkingsverband tussen
OCMW Gent en WoninGent voor de uitbating van de
assistentiewoningen concreet vorm. Op 13 juli 2016 werd
een intentieovereenkomst afgesloten. Volgens de huidige
planning zal het gebouw in 2017 in verhuring gaan.

Aangepast wonen
WoninGent heeft momenteel een 50-tal woningen
aangepast aan rolstoelgebruikers of personen met een
handicap. Daarnaast hebben we zo’n 420 woningen
voorbehouden voor bejaarde bewoners. In 2016 waren
de bouwwerken aan verschillende gebouwen met
aangepaste woningen in volle uitvoering.
Op de kruising van de Sint-Bernadettestraat met de
Sleutelbloemstraat in Sint-Amandsberg komt een
nieuwbouwproject met dertien appartementen voor
aangepast wonen. In het vervangingsproject Steenakker/
Groenewalstraat wordt een volledig appartementsgebouw
met achttien appartementen gebouwd volgens de principes
van aangepast wonen. Dit gebouw zal na oplevering
worden uitgebaat in samenwerking met Focus Wonen vzw.
Ook in andere projecten wordt een aantal aangepaste
woningen voorzien, het gaat om de Gaston Crommenlaan
(vier aangepaste woningen), het Charles de l’Epéeplein
(vijf aangepaste woningen) en de Jozef Vervaenestraat
(negentien aangepaste woningen).
Daarmee zetten we mooie stappen om het aantal
aangepaste woningen in onze portefeuille te doen
toenemen. In 2016 werd een sensibiliseringscampagne
gehouden bij zittende huurders over het bestaan van
dergelijke aangepaste woningen. Bewoners die recht
hadden op zo’n woning, bleken immers niet altijd op
de hoogte te zijn van de mogelijkheden om bij WoninGent
aangepast te wonen.

“

In mijn vorige woning was ik voor
heel veel afhankelijk: koken, mij
wassen … Het moest allemaal met
hulp gebeuren. De zelfstandigheid
en vrijheid die ik heb gekregen
in mijn aangepaste woning is
onbetaalbaar.
Eric Lebon (66)

is rolstoelgebruiker en woont sinds 2015 in een
aangepaste woning in het Scheldeoord.
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NORMAANPASSINGEN

2016
710 WE aan norm aangepast

Tot.

1.225
WE aan norm aangepast

2015
515 WE aan norm aangepast
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Een kwaliteitsnorm voor
bestaande sociale woningen
In 2015 voerde WoninGent een kwaliteitsnorm in
voor haar sociale woningen7. Zo’n kwaliteitsnorm
is belangrijk. Deze norm zorgt ervoor dat onze
sociale woningen op een eenvormige manier
worden opgeknapt. Het stelt ons ook in staat
om op basis van duidelijke criteria de kosten van
die opknapbeurten te beheersen. Alle sociale
woningen die vrijkomen en die nog niet aan de
kwaliteitsnorm voldoen, passen we aan de norm
aan.
In 2016 werden 710 sociale woningen aan
de kwaliteitsnorm aangepast. 379 woningen
werden door eigen personeel opgeknapt. 331
woningen werden door externe aannemers
onder handen genomen en dit tegen een
kostprijs van ca. 6,2 miljoen euro. Sinds de
invoering van de norm midden 2015, zijn niet
minder dan 1.225 woningen aan de norm
aangepast.

Deze norm is gebaseerd op de geldende wetgeving over de
woonkwaliteit en veiligheid van sociale huurwoningen en op
de technische richtlijnen voor een kwaliteitsonderzoek zoals
verspreid door Wonen Vlaanderen.

7

VOOR KWALITEITSNORM
A

De kwaliteitsnorm is een belangrijk instrument
in de leegstandsbestrijding. Alleen woningen die
aan de norm voldoen, worden aan kandidaathuurders aangeboden.

B

C

A

B

C

We slaagden er in 2016 in om de niet-structurele
leegstand terug te dringen van 796 woningen
naar 482 woningen. Deze kunnen worden
ingedeeld in volgende categorieën:

›› 301 WE stonden leeg in afwachting van een

NA KWALITEITSNORM

nieuwe huurder.

Wegwerken leegstand

›› 181 WE waren in behandeling bij
Gebouwenwerking om aangepast te worden
aan de kwaliteitsnorm.
De leegstand omwille van renovatie (structurele
leegstand) steeg van 209 woningen in 2015 naar
503 woningen in 20168.
Er dient rekening mee te worden gehouden dat
deze cijfers sterk fluctueren.

120

Aantal woningen
gerenoveerd naar
kwaliteitsnorm
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Gebouwen in structurele leegstand waren o.a. de tweede
Rabottoren, Tichelrei, Lübeckstraat …
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Aanpak collectieve cv

›› Volledige overschakeling
van mazout naar gas

Het onderhoud en herstel van
onze sociale woningen
In 2016 deed WoninGent een pak investeringen
om het bestaande patrimonium te verbeteren
op het gebied van woningkwaliteit en
energiezuinigheid of om woningen aan te passen
conform de actuele wetgeving. Een greep uit de
investeringen die in 2016 zijn gebeurd:

›› 12 gebouwen
›› Ca. € 240.000

Plaatsing individuele cv

›› Hoogrendementsketels
›› Radiatoren op elke kamer
›› Eenvoudige thermostaten
met programmatie

Vervanging individuele
gaswandketels

›› 158 WE
›› Ca. € 1,3 miljoen

›› 163 ketels
›› Ca. € 290.000

Installatie antivandaal
verlichting (LED)

Vervanging noodverlichting

›› 63 gebouwen
›› 3.500 lampen
›› Ca. € 900.000

›› 27 gebouwen
›› 1.500 armaturen
›› Ca. € 330.000
Plaatsing rookmelders

›› 2.563 rookmelders
›› Ca. € 190.000
Liftrenovaties

›› 58
›› Ca. € 3,3 miljoen
Verliesstroomschakelaars

›› 154
›› Ca. € 265.000
Dakrenovaties

›› 7
›› Ca. € 200.000
14

Scheldeoord
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Koopwoningen en alternatieve woonvormen

Liftrenovatie = duidelijke communicatie
Liftrenovaties zijn noodzakelijk, maar wel ingrijpend.
Vooral in die gebouwen waar er maar één lift per ingang
is. Daarom zette WoninGent in 2016 extra in op de
communicatie met en begeleiding van de betrokken
bewoners. De sociale dienst werkte onder meer
samen met Lokale Dienstencentra om boodschappen
en doktersvervoer te regelen voor oudere en minder
mobiele bewoners. Medewerkers van WoninGent hielpen
deze bewoners ook door post aan huis te brengen en
vuilniszakken op te halen.

WoninGent wil actief meewerken aan nieuwe woonvormen en
innovatieve varianten op de traditionele koopwoning zoals Community
Land Trust (CLT), cohousing, collectieve woonprojecten met
gemeenschappelijke functies …
We werken daarom ook mee aan het CLT-project Gent-Meulestede.
Door de gewijzigde wetgeving m.b.t. de financiering van
koopwoningen9, waarbij deze niet langer gesubsidieerd worden,
onderzoekt WoninGent of en op welke manier wij in de toekomst nog
koopwoningen zullen bouwen.

In het gebouw in de Maïsstraat waar WoninGent
samenwerkt met Focus vzw, werden enkele minder
mobiele mensen door Focus vzw tijdens de werken
tijdelijk herhuisvest.

In 2016 waren er 2 koopprojecten in uitvoering:

Brusselsepoortstraat:

›› 17 appartementen.
›› Oplevering voorzien in de
zomer van 2017.

Malpertuus:

›› 22 eengezinswoningen.
›› Oplevering voorzien in het
voorjaar van 2017.

Het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30
december 2014.

9
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… in een
kwaliteitsvolle
en leefbare
woonomgeving

Een gezicht in de wijk
Een team van tien wijkmonitoren 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. Daarnaast kunnen zij op
die manier een vinger aan de pols houden en
leefbaarheidsproblemen detecteren en opvolgen.
De zitmomenten die in 2015 werden ingericht
i.s.m. OCMW Gent in de verscheidene
Welzijnsbureaus en Lokale Dienstencentra
verspreid over de stad Gent, werden in 2016
geëvalueerd. Als gevolg werd het zitmoment
voor de wijk Scheldeoord verhuisd naar
het nieuwe buurthuisje in de Wolterslaan.
De bewoners van de Vaartstraat en het Van
Hoorebekehof kregen een extra zitmoment
in hun wijk. Voor deze bewoners bleek het
bestaande zitmoment immers te ver te zijn.
In 2016 kregen de wijkmonitoren 899 bezoeken
tijdens hun zitmomenten. Zij deden ook 1.681
huisbezoeken waarvan 942 aangekondigd en
739 onaangekondigd. De meest voorkomende
klachten blijven net zoals de voorbije jaren
lawaaioverlast en een gebrekkig onderhoud
van de woning.
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Watersportbaan-Stationsbuurt

Bezoekers zitmomenten

Muide-Meulestede

Bezoekers zitmomenten

Bloemekenswijk-Vaartstraat
Macharius
Gentbrugge-Ledeberg
Scheldeoord

116

Bloemekenswijk-Vaartstraat

144

Gentbrugge-Ledeberg

126

Watersportbaan-Stationsbuurt

32
112

Watersportbaan-Stationsbuurt
Binnenstad - Sluizeken - Tolhuis - Ham
Muide-Meulestede
Nieuw Gent-Steenakker

Aantal

2

Macharius
St.-Amandsberg-Antwerpenplein

87

31

Scheldeoord
Brugse Poort

34

Binnenstad - Sluizeken - Tolhuis - Ham
Rabot

130
85

Muide-Meulestede
Bloemekenswijk-Vaartstraat
Macharius
Gentbrugge-Ledeberg
Scheldeoord

Aantal

Muide-Meulestede
Nieuw Gent-Steenakker

Brugse Poort

Macharius
St.-Amandsberg-Antwerpenplein

Rabot

Muide-Meulestede
Macharius
Scheldeoord

Nieuw Gent-Steen

Aantal

Rabot

Brugse Poort

Binnenstad - Sluizeken - Tolhuis - Ham
Rabot
Nieuw Gent-Steenakker

# ?!

Gecombineerde klacht

124

Hinderlijke huisdieren

109

Storend gedrag

130

Domiciliefraude

121

Sluikstort
Lawaaihinder

77
258

Voederen dieren

25

Burenconflict

67

Gedrag kinderen

48

Foutief geplaatste schotelantennes

21

Algemeen onveiligheidsgevoel

66

Verbale agressie

50

Onderhoud woning
18

St.-Amandsberg-A
Brugse Poort

Scheldeoord
Reden tussenkomsten
wijkmonitoren

Rabot

Watersportbaan-S

Binnenstad - Sluize

St.-Amandsberg-Antwerpenplein

Brugse Poort

Gentbrugge-Ledeb

Nieuw Gent-Steenakker

Watersportbaan-Stationsbuurt
Binnenstad - Sluizeken - Tolhuis - Ham

St.-Amandsberg-Antwerpenplein

Bloemekenswijk-V

268

Malpertuus
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Een flatwachter in Nieuw Gent

In 2016 werd meer dan 100
ton sluikstort opgehaald.

Vanaf april 2016 is met subsidies van Stad
Gent in de wijk Nieuw Gent een flatwachter
ingeschakeld. Deze flatwachter moet bijdragen
om de leefbaarheid in en rondom de zes
appartementsgebouwen in de Kikvorsstraat te
verbeteren door o.a. technische defecten op
te volgen, sluikstort tegen te gaan en diverse
opruimacties te organiseren. Drie elementen die
bepalend zijn voor het succes van het project zijn
de constante aanwezigheid in de gebouwen,
het proactief aanspreken van bewoners en de
samenwerking met de partners in de wijk.

De handen in elkaar voor een
betere woonomgeving
WoninGent werkt actief samen met partners
zoals de stedelijke dienst Ontmoeten
& Verbinden, IVAGO, OCMW Gent,
Samenlevingsopbouw … 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:
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In verschillende
gebouwen werden acties
op touw gezet om de
fietsenstallingen op te
ruimen en achtergelaten
fietsen te verwijderen.

Op vraag van IVAGO is ervoor gekozen om
de eerste ondergrondse afvalsorteerpunten te
installeren bij sociale appartementsgebouwen
van WoninGent.

In de wijk Muide-Meulestede werd in
juni 2016 het project ’De langste tafel’
georganiseerd. De bedoeling van dit project
was om zoveel mogelijk mensen samen
te krijgen, aan één tafel. Verschillende
wijkpartners organiseerden samen een
barbecue. Het initiatief was een groot succes
en bracht buren bij elkaar.
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Operatie verfraaiing
inkomhallen
WoninGent startte in het voorjaar van 2016 met
het systematisch opknappen van de inkomhallen
van onze gebouwen. De inkomhallen krijgen
een nieuw likje verf. Ook de verlichting,
brievenbussen en inkomdeuren worden waar
nodig hersteld.
In totaal werden al 44 inkomhallen onder
handen genomen, o.a. in Nieuw Gent,
Scheldeoord, Watersportbaan, Vaartstraat …
De bedoeling is om de inkomhallen van alle grote
appartementsgebouwen op te knappen.
In een tweede fase komen ook de traphallen
aan de beurt.
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Een nieuwe bestemming voor tijdelijk
leegstaande panden
WoninGent werkt met verschillende partners samen om tijdelijk
leegstaande panden - die niet meer verhuurd kunnen worden
binnen het sociale stelsel - een nuttige bestemming te geven.
Dit werkt ontradend voor krakers en heeft een positieve impact
op de leefbaarheid in het gebouw of de wijk.
Eén van deze partners is CAW Oost-Vlaanderen, waarmee
we sinds 2015 een overeenkomst hebben. De bedoeling van
deze overeenkomst is dat het CAW woningen - die niet meer
binnen het sociale stelsel kunnen worden verhuurd - als tijdelijke
huisvesting gebruikt voor haar doelgroep. In 2016 werden op die
manier 29 woningen verhuurd aan CAW Oost-Vlaanderen.
Brandweer Gent en andere hulpdiensten maakten in 2016
ook handig gebruik van de leegstaande tweede Rabottoren
in de Filips van Cleeflaan. Met zijn 60 meter en 19 verdiepingen
is de hoogbouw voor de hulpdiensten een unieke gelegenheid
om speciale technieken te oefenen. De verschillende diensten
van de civiele veiligheid deden vooral oefeningen op
evacuatietechnieken, hoogtereddingen en procedures hoogbouw.
Ook de woningen in de Lübeckstraat deden in afwachting van de
sloopwerken dienst als oefenterrein voor diverse hulpdiensten.
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Groenewalstraat

03

Initiatieven
voor een betere
betaalbaarheid
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Een persoonlijke aanpak
tegen huurachterstand

Groene vingers voor lagere
huurlasten

Vrijwilligers aan zet

In 2016 werd een nieuwe aanpak getest om
bewoners met huurachterstand op te volgen.
Brieven werden vervangen door persoonlijke
gesprekken met de betrokken bewoners.
Eerst via telefonisch contact en na drie maanden
huurachterstand via huisbezoeken door de
wijkmonitor. WoninGent werkte in deze testfase
nauw samen met OCMW Gent om de aanpak
op elkaar af te stemmen. Er werd ook met collegaSHM10 verder afgestemd met het oog op een
optimalisatie van de opvolging van huurachterstand.

WoninGent werkt aan projecten om de
huurlasten te verlagen. Bijvoorbeeld door
bewoners gemakkelijke onderhoudsklusjes
zelf te laten doen.

In samenwerking met OCMW Gent bouwt
WoninGent aan een netwerk van vrijwilligers.
Het inzetten van vrijwilligers zorgt niet alleen
voor een aangenamere woonomgeving, het
heeft ook een positief effect op de huurlasten.
Vrijwilligers nemen een sociale functie op en
signaleren leefbaarheidsproblemen en technische
mankementen, maar ze bieden bijvoorbeeld ook
de afvalcontainers aan en ruimen de zones rond
het gebouw op.

WoninGent bleef in 2016 nauw samenwerken met
OCMW Gent om bewoners met huurachterstand
op te volgen en zo de woonzekerheid van deze
groep mensen zoveel als mogelijk te garanderen.
In 2017 staat in functie van de gewijzigde aanpak
een aanpassing in het samenwerkingsprotocol met
OCMW Gent op de planning.

In Malem was er niet voldoende animo bij
de bewoners voor dit initiatief. De bewoners
van Steenakker waren wel te vinden voor het
project. Vanaf 2017 start in deze tuinwijk een
proefproject waarbij de bewoners zelf zullen
instaan voor het groenonderhoud. Dit project
zal na een jaar worden geëvalueerd. Het zelf
uitvoeren van het groenonderhoud moet voor de
bewoners een besparing van meer dan 100 euro
per jaar opleveren.

We merkten dat de uitzettingen daalden
door deze opvolging. In 2016 moesten we
23 bewoners uitzetten omwille van blijvende
of stijgende huurachterstand, al dan niet in
combinatie met overlastproblemen. In 2015
ging dit nog om 43 huurders.
10

In de loop van 2016 bevroegen we samen met
Samenlevingsopbouw Gent vzw de bewoners
van de tuinwijken Malem en Steenakker/
Groenewalstraat (Nieuw Gent) of zij het
onderhoud van de voortuintjes en hagen zelf
wilden opnemen.

Naast de bestaande vrijwilligerswerking in
Ledeberg en Gentbrugge deed WoninGent
in 2016 ook een oproep naar vrijwilligers
(of toeters) in Nieuw Gent. In 2017 zal de
vrijwilligerswerking ook in deze wijk worden
uitgerold.

SHM = sociale huisvestingsmaatschappij
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Interview

VRIJWILLIGSTER ANDREA (82) UIT DE
POSTHOORNSTRAAT
Andrea heeft bijna 82 lentes op de teller staan. Haar
leeftijd houdt Andrea niet tegen om elke dag paraat
te staan voor haar medebewoners. Ze zet zich al
jaren in als vrijwilliger in het gebouw.
WoninGent: Wat zijn jouw taken als vrijwilligster?

Vrijwilliger zijn is soms
veel werk, maar je krijgt er
zoveel dankbaarheid van
je buren en een aangename
woonomgeving voor terug!
Daar doe ik het voor.

Andrea «Als vrijwilligster sta ik in voor het algemeen
toezicht van het gebouw. Is er een lamp kapot, werkt de
bel niet meer, zijn er andere technische problemen? Dan
meld ik dat aan WoninGent, zodat het probleem opgelost
kan worden.
Daarnaast houd ik de buurt proper: ligt er sluikstort rond
het gebouw of op de parking? Dan zorg ik dat alles
opgeruimd wordt.
Ik probeer ook mijn steentje bij te dragen voor mijn
medebewoners: heeft een minder mobiele buur hulp
nodig om het afval naar beneden te dragen? Begrijpt
iemand iets niet? Dan help ik waar ik kan en verwijs ik
door naar de juiste diensten en organisaties.
Ons gebouw is wat kleiner, en er zijn geen huisvuilwerkers
van WoninGent. Daarom neem ik er nog een extra taak
bij. Op dagen dat IVAGO het afval komt ophalen, ben ik
al vroeg uit de veren. Ik zorg ervoor dat de afvalcontainers
worden buitengezet. Na de ophaling maak ik de
containers proper en zet ik ze terug binnen. Is het

26

afvallokaal vuil? Dan kuis ik het lokaal. Ik let er ook op dat
iedereen de juiste zakken gebruikt, want anders neemt
IVAGO het afval niet mee.
Maar niet alle vrijwilligers regelen de afvalwerking, het
hangt wat af van de situatie in het gebouw.»
WoninGent: Vraagt vrijwilligster zijn niet veel tijd?
Andrea «Vrijwilligster zijn, is inderdaad soms veel werk.
Maar ik vind het heel leuk om te doen! Een vrijwilliger in
het gebouw heeft zoveel voordelen: is er iets stuk of zijn
er problemen, dan wordt dit opgevolgd met WoninGent.
Het gebouw en de omgeving worden netjes gehouden,
wat zorgt voor een aangename woonomgeving.
Maar de mooiste beloning voor mijn werk is de
dankbaarheid en vriendschap die ik iedere dag krijg van
mijn medebewoners. Door vrijwilligster te zijn, leer ik mijn
buren beter kennen. Dit is waar ik het voor doe.»
WoninGent: Zou je andere bewoners aanraden om
vrijwilliger te worden?
Andrea «Absoluut! Ja het is soms veel werk, maar je
krijgt veel dankbaarheid terug van je buren! Daarnaast
draagt vrijwilliger zijn bij aan een kwaliteitsvolle
woonomgeving, zowel voor jezelf als voor je buren.»
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Klantvriendelijkheid centraal
Balies krijgen make-over en professioneel
wachtrijsysteem
Eind 2016 kregen onze balies een make-over. Met enkele ingrepen
wilden we ervoor zorgen dat het voor bezoekers aangenamer is om
naar de balies te komen. We creëerden een bijkomende wachtruimte.
Want de huidige wachtruimte was te klein en zat vaak overvol.
In 2016 verwelkomden we niet minder dan 9.991 bezoekers aan onze
balies. Een nieuw, vierde loket moet zorgen voor minder lange wachttijden.
Tussen de verschillende balies werden ook geluidsdempende tussenschotten
aangebracht, zodat de bezoekers meer privacy hebben.
We installeerden een beheersysteem voor wachtrijen en afspraken
dat toelaat om de bezoekers efficiënter naar het juiste loket te begeleiden
en dynamisch het aantal bemande loketten te beheren. Dit systeem stelt
ons ook in staat om de werking van de balie te optimaliseren op basis
van statistische rapportering: hoeveel bezoekers waren er, waarvoor
kwamen ze, hoe lang waren de wachttijden, enzovoort.

9.991 baliebezoeken in 2016
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Een technisch zakboekje en tarieflijst
voor herstellingen
Wie moet wat betalen en onderhouden? Dit is wellicht een van
de meest gestelde vragen door onze bewoners. Daarom lanceerde
WoninGent midden 2016 een ‘Technisch zakboekje voor de
huurder’. Dit boekje kwam tot stand in samenwerking met onder
andere Huurdersbond Oost-Vlaanderen en Samenlevingsopbouw
Gent vzw.
Het is een handig boekje voor iedereen die een woning huurt bij
WoninGent. Het geeft een antwoord op de belangrijkste vragen
over de herstellingen en het onderhoud van hun sociale woning.
Bewoners vinden in dit boekje een duidelijk overzicht van wie
waarvoor verantwoordelijk is en wat hun rechten en plichten zijn.
Er staan ook tal van onderhoudstips in.
Samen met het technisch zakboekje voor de huurder verspreidde
WoninGent een tarieflijst voor herstellingen ten laste van de
huurder. Dit zijn herstellingen die bewoners zelf moeten (laten)
uitvoeren. Zij kunnen hiervoor ook bij WoninGent terecht. De
tarieflijst laat bewoners toe om op voorhand een duidelijk zicht
te krijgen op hoeveel een herstelling zal kosten als zij deze door
WoninGent laten uitvoeren.
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Een reglement van Inwendige Orde in
mensentaal
Midden 2016 vernieuwde WoninGent het reglement van
Inwendige Orde (RIO). De huisregels werden waar nodig
aangepast. We hebben het RIO ook vereenvoudigd en
verstaanbaarder gemaakt. De tekst schreven we zo veel mogelijk in
klare taal. Het RIO is nu ook opgedeeld in acht duidelijke thema’s.
Daarnaast staken we het RIO in een nieuw jasje. Het RIO kreeg
een volledige make-over. Per thema geven leuke, maar duidelijke
tekeningen weer waarover het onderwerp gaat. Op die manier
proberen we het RIO voor iedereen begrijpelijk te maken.
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Klachtenprocedure onder de loep
In het najaar van 2016 startte WoninGent
een project op om het klachtenproces te
analyseren en te verbeteren. Want we willen
een vlottere, directe en pragmatische aanpak.
We implementeerden een aantal veranderingen
binnen de organisatie om te komen tot een
geïntegreerde aanpak, over de verschillende
afdelingen heen, en met als doel om niet enkel
de klachten retroactief op te volgen, maar ook
deze in team te bespreken en verbetervoorstellen
te formuleren.

In de loop van 2017 zal deze vernieuwde
aanpak verder worden ontwikkeld. We
plannen de lancering van een nieuw centraal
e-mailadres voor de melding van klachten.
Het is onze bedoeling om de reactietermijnen
te verkorten via een geïntegreerde,
gestroomlijnde aanpak over de afdelingen
heen en gestoeld op een duidelijk, eenvormig
klachtenbehandelingsproces.
In 2016 zette de daling in het aantal klachten
zich verder. WoninGent ontving 145 klachten
waarvan 64 gegrond.

2014
316 klachten
183 gegrond
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Het grootste deel van de klachten was van
technische aard. Toch kenden ook deze
klachten een afname tijdens het jaar 2016.
Een verklaring kan gevonden worden in het
feit dat WoninGent heeft geïnvesteerd in
de opvolging van technische interventies
door een betere analyse van de huurders- en
verhuurdersverantwoordelijkheid en door een
doorgedreven opvolging van leveranciers.
Daarenboven zorgde de publicatie van het
technisch zakboekje voor de huurder dat
bewoners nu een duidelijk zicht kregen op
welke herstellingen al dan niet voor eigen

rekening zijn. Ook de doorgedreven toepassing
van de kwaliteitsnorm had een positief effect op
het aantal klachten.
Een aantal langlopende en technisch
ingewikkelde klachten werd in 2016 individueel
benaderd door het management, zodat er een
oplossing kon worden gevonden.
De tweede meest voorkomende klacht had
betrekking op herstelfacturen of definitieve
afrekeningen. We merken dat vooral de eerste
maanden na de invoering van de tarieflijst en
bijhorende herstelfacturen, hierover klachten

2015

waren. WoninGent zette bijgevolg in op een
betere informatieverstrekking – vanaf de
herstellingsaanvraag – omtrent het aandeel van
de huurder in de herstellingsfactuur.
Wat de klachten met betrekking tot de
definitieve afrekeningen betreft, zien we vooral
vragen bij de termijn waarop deze definitieve
afrekeningen worden gemaakt. WoninGent
wierf eind 2016 een extra personeelslid aan om
deze achterstand versneld weg te werken.

2017

189 klachten
96 gegrond

2016
145 klachten
64 gegrond
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Onze huurders
en kandidaten in 2016

Huurders

Aantal huurders

Profiel huurders

8.164
Inkomen (cumulatief percentage)

61% < € 16.197,33

54%

20%

11%

15%

63% >50j

73% < € 18.697,33
Marktwaarde

Woningen
9.145

Marktwaarde

Gemiddelde € 468

Gemiddelde € 649

Mediaan € 433

Mediaan € 621

82,5%
Huurprijs

Huurprijs

Gemiddelde € 233

Gemiddelde € 319

Mediaan € 195
34

17,5%
Mediaan € 258

Kandidaten
Aantal kandidaat-huurders

Profiel huurders

6.711
Inkomen (cumulatief percentage)

29% < € 6.197,33
71% < € 16.197,33

52%

22%

06%

16%

70% <50j

80% < € 18.697,33

Verhuringen

Toewijzingen
Toewijzingen

69%

Externe kandidaten

Reden verhuis
Reden verhuis

31%

Externe kandidaten

Zittende huurders

777

31%

Zittende kandidaten

Aantal ingaande
plaatsbeschrijvingen

Exit WoninGent

Exit WoninGent

IN

UIT

36%

Vergrijzing

780

655

33%

Mutatie

Vergrijzing

690

Mutatie

Aantal uitgaande
plaatsbeschrijvingen

Top 3 reden van toewijs

459

Chronologie

147

Verplichte herhuisvesting

83

Voorrangsmutatie
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Samenstelling gezin
Samenstelling gezin
5000

Samenstelling gezin

Zittende huurders

4000
Aantal 3000 %

1.403

1 volwassene +
bijwoner(s)

82

1,00

73,71

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

65

0,80

2 volwassenen

862

2 volwassenen +
kind(eren)

72,79

46

10000,69

73,48

74,51

31

00,46

73,94

10,56

85,07

375

5,59

1.172

14,36

99,42

1.324

19,73

99,25

2 volwassenen +
bijwoner(s)

4

0,05

99,47

4

0,06

99,31

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

43

0,53

100

46

0,69

100

8.164

100

100

6.711

100

100

TOTAAL
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alleenstaande

1 volwassene
+ kind(eren)

20,91

79,53

3000
2000
1000
0

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

72,71

2 volwassenen
+ bijwoner(s)

18,37

Zitt

4000

2 volwassenen
+ kind(eren)

1.500

51,88

2 volwassenen

1 volwassene +
kind(eren)

51,88

2000

+ bijwoner(s)

3.482

+ bijwoner(s)

54,34

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

54,34

+ kind(eren)

4.436

1 volwassene
+ bijwoner(s)2 volwassenen

alleenstaande

Kan

Cum. %

1 volwassene
+ kind(eren)2 volwassenen

Cum. %

2 volwassenen

%

alleenstaande

Aantal

5000

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

Gezinstype

Kandidaat- huurders

1 volwassene
+ bijwoner(s)

Zittende huurders

Kandidaat-huurders

Leeftijd
Samenstelling gezin
5000

Kandidaat-huurders

Leeftijd

Zittende huurders

4000
Aantal 3000 %

1.018

12,47

van 40 tot 50 jaar

1.557

van 50 tot 60 jaar

17,92

1.750 100026,08

48,58

19,07

36,99

1.466

21,84

70,42

1.576

19,30

56,30

1.012

15,08

85,50

van 60 tot 70 jaar

1.495

18,31

74,61

636

9,48

94,98

van 70 tot 80 jaar

1.212

14,85

89,45

260

3,87

98,85

van 80 tot 90 jaar

743

9,10

98,55

69

1,03

99,88

van 90 tot 100 jaar

117

1,43

99,99

8

0,12

100

100 jaar en ouder

1

0,01

100

0

0,00

100

8.164

100

100

6.711

100

100

TOTAAL

alleenstaande

0

1 volwassene
+ kind(eren)

22,50

1000

500

0

100 jaar en ouder

van 30 tot 40 jaar

21,43

van 90 tot 100 jaar

1.438

van 80 tot 90 jaar

5,45

van 70 tot 80 jaar

5,33

1500

van 60 tot 70 jaar

435

1,07

+ bijwoner(s)

van 20 tot 30 jaar

1,07

2000

volwassenen
van 502 tot
60 jaar + kind(eren)

72

2 volwassenen

0,12

van 40 tot 50 jaar + bijwoner(s)

0,12

2 volwassenen
+ kind(eren)

10

van 30 tot 40 jaar

Jonger dan 20
jaar

Cum. %

2 volwassenen

Cum. %

van 20 tot 30 jaar

%

Jonger dan 20 jaar

Aantal

2000

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

Leeftijd

Kandidaat- huurders

1 volwassene
+ bijwoner(s)

Zittende huurders
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Inkomen

Samenstelling gezin

Inkomen

Kandidaat- huurders

%

Cum. %

Aantal

%

Cum. %

0 - 6.197,33

423

5,18

5,18

1.969

29,34

29,34

6.197,34 - 8.697,33

288

3,53

8,71

3000
391

5,83

35,17

8.697,34 - 11.197,33

818

10,02

18,73

567

8,45

43,61

11.197,34 - 13.697,33

1.882

23,05

41,78

1.071

15,96

59,57

13.697,34 - 16.197,33

1.594

19,52

61,31

808
1000

12,04

71,61

16.197,34 - 18.697,33

962

11,78

73,09

589

8,78

80,39

18.697,34 - 21.197,33

573

7,02

80,11

380

5,66

86,05

21.197,34 - 23.697,33

392

4,80

84,91

281

4,19

23.697,34 - 26.197,33

258

3,16

88,07

173

2,58

26.197,34 - 28.697,33

218

2,67

90,74

123

1,83

28.697,34 - 31.197,33

173

2,12

92,86

97

1,45

96,10

31.197,34 - 33.697,33

141

1,73

94,59

98

1,46

97,56

33.697,34 - 36.197,33

112

1,37

95,96

59

0,88

98,44

36.197,34 - 38.697,33

81

0,99

96,95

38

0,57

99,00

38.697,34 - 41.197,33

56

0,69

97,64

24

0,36

99,36

41.197,34 -

193

2,36

100

43

0,64

100

8.164

100

100

6.711

100

100

TOTAAL

38

41197,3 -

38.697,34 - 41.197,33

36.197,34 - 38.697,33

33.697,34 - 36.197,33

31.197,34 - 33.697,33

28.697,34 - 31.197,33

26.197,34 - 28.697,33

23.697,34 - 26.197,33

21.197,34 - 23697,33

2 volwassenen + kind(eren)

+ bijwoner(s)
18.697,34 - 21.197,33

16.197,34 - 18.697,33

2 volwassenen

+ bijwoner(s)
13.697,34 - 16.197,33

11.197,34 - 13.697,33

94,65

0

2 volwassenen

92,82

500
8.697,34 - 11.197,33
+ kind(eren)

90,24

1000

6.197,34 - 8.697,33

0

Zittende huurders

2 volwassenen
0 - 6.197,33

2000

Kandidaat-huurders

2000

1500

1 volwassene
+ bijwoner(s)

4000

1 volwassene
+ kind(eren)

Aantal

alleenstaande

Inkomen

5000

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

Zittende huurders

Huurprijs
Huurprijs

Huurprijs
Huurders
Aantal

%

101-125

15

0,18

126-150

638

7,81

2000
Cum. %

2000
Huurders

Huurders

0,18
8,00

1500

151-175

1.864

22,83

30,83

176-200

1.272

15,58

46,41

201-225

734

8,99

100055,40

226-250

988

12,10

67,50

251-275

430

5,27

276-300

351

4,30

72,77

301-325

267

3,27

80,34

326-350

222

2,72

083,06

351-375

192

2,35

85,41

376-400

238

2,92

88,33

401-425

169

2,07

90,40

426-450

161

1,97

92,37

500

1000

500

0

101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251-275
276-300
101-125
301-325
126-150
326-350
151-175
351-375
176-200
376-400
201-225
401-425
226-250
426-450
251-275
451-475
276-300
476-500
301-325
501-525
526-550
326-350
551-575
351-375
576-600
376-400
601-625
401-425
626-650
426-450
651-675
451-475
676- 800

77,07

1500

451-475

126

1,54

93,91

476-500

179

2,19

96,10

501-525

74

0,91

97,01

526-550

36

0,44

97,45

551-575

56

0,69

98,14

576-600

31

0,38

98,52

601-625

32

0,39

98,91

626-650

14

0,17

99,08

651-675

33

0,40

99,49

676-800

42

0,51

100

TOTAAL

8.164

100

100

476-500
501-525
526-550
551-575
576-600
601-625
626-650
651-675
676- 800

Huurprijs
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Overzicht Patrimonium
TYPE WONING

AANTAL

studio

475

5,19

appartement 1 / 1,5 slaapkamer

3.287

35,94

appartement 2 / 2,5 slaapkamers

40

2.892

%

31,62

appartement 3 slaapkamers

833

9,11

appartement 4 slaapkamers

47

0,51

huis 1 slaapkamer

136

1,49

huis 2 slaapkamers

279

3,05

huis 3 slaapkamers

1.011

11,05

huis 4 slaapkamers

173

1,89

huis 5 slaapkamers

12

0,13

TOTAAL

9.145

100

Woningen voor personen met een (mobiliteits)beperking

››
››
››
››
››
››
››

››

11 studio’s voor bejaarden.
307 appartementen voor bejaarden.
4 appartementen voor personen met een handicap.
11 appartementen voor rolstoelgebruikers.
18 appartementen voor personen met een handicap i.s.m. Focus Wonen.
11 appartementen voor rolstoelgebruikers.
7 appartementen voor personen met een handicap i.s.m. Focus Wonen.

101 eengezinswoningen met één slaapkamer zijn bejaardenwoningen.

Noormanstraat
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Biezenstuk
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De weg naar verandering
1.

Van silo’s naar dynamische werkingen

Sinds de fusie in 2011 was de
organisatiestructuur verticaal opgedeeld in
verschillende departementen en afdelingen. De
hervormingen die sindsdien stelselmatig werden
doorgevoerd, nestelden zich vooral binnen deze
structuur.
Eind 2015 werd een toekomstgericht voorstel
voor een nieuwe organisatiestructuur door de
raad van bestuur goedgekeurd. De nieuwe
aanpak vertrekt vanuit onze missie en processen
en is gebouwd rond de kern van wat we doen nl.
onze bewoners en onze gebouwen.
Dit resulteert in twee dynamische
werkingen, nl. een bewonerswerking en

een gebouwenwerking, die niet langer als silo’s
maar als communicerende vaten opereren.
Beide werkingen worden geleid door een
manager, die samen met de algemeen directeur
het managementteam vormen.
In mei 2016 werd een manager bewonerswerking aangeworven. Zijn taak bestaat eruit om
een geïntegreerde, klantvriendelijke dienstverlening uit te bouwen. Eén van de speerpunten
moet een centraal onthaal (front office) worden
dat fungeert als aanspreekpunt voor alle vragen
van huurders en kandidaat-huurders. Dit onthaal
zal worden ondersteund door een sterke en vlot
draaiende administratie achter de schermen.

In augustus 2016 werd vervolgens een
manager gebouwenwerking aangeworven.
Hij zal instaan voor een duurzaam en professioneel gebouwenbeheer op basis van de principes
van total lifecycle management. Dit moet een
doorgedreven financiële monitoring toelaten
en WoninGent in staat stellen om evenwichtige
keuzes te maken met betrekking tot het onderhoud, de renovatie en vervanging of de verkoop
van onze gebouwen.
Na hun aanwerving gingen beide managers
in de tweede helft van 2016 van start met
de uitwerking van hun visie en plannen. In 2017
zullen deze concrete vorm krijgen en stelselmatig
geïmplementeerd worden op de werkvloer.
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2.
Project management
om doelstellingen
te behalen
WoninGent nam in 2016 verdere initiatieven
op het gebied van projectmatig werken
binnen de organisatie. We zetten daartoe een
Project Management Office (PMO) project op.
Er werd een pragmatische projectmethodologie
ontwikkeld op maat van de organisatie samen
met een “toolkit” met sjablonen en instructies.
Een PMO-team zal in de toekomst alle
nieuwe projectinitiatieven in een traject vanaf
projectvoorstel over planning en uitvoering tot
overdracht begeleiden en hierover rapporteren
aan het management. Er werden in 2016 drie
proefprojecten gekozen om de methodiek,
sjablonen en tools te testen en te evalueren.
De verdere uitrol zal in de loop van 2017
gebeuren.
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3.

Een toenemende digitalisering

Een sociale huisvestingsmaatschappij verwerkt
jaarlijks een pak administratie. Als moderne
organisatie willen we zoveel als mogelijk
afstappen van papierwerk. Daarom investeren
we in digitalisering, automatisering en
archivering.
In 2016 zetten we belangrijke stappen om
onze werking te digitaliseren. Niet minder
dan 9.000 huurdersdossiers werden integraal
gedigitaliseerd. In 2017 staan nog eens 6.000
kandidatendossiers op het programma.
We breidden onze communicatiekanalen uit, om
deze meer op maat van onze huurders te maken.
Brieven worden vervangen door e-mail voor die
bewoners die dit wensen. Dit is milieubewuster,
sneller en laat eenvoudige digitale verwerking en
archivering toe. Bewoners en kandidaten moeten
zich niet meer verplaatsen naar de balie en
besparen op telefoonkosten. In 2017 loopt een
campagne om e-mailadressen van huurders en
kandidaten te verzamelen, zodat e-mail op een
meer gestructureerde manier een onderdeel kan
gaan uitmaken van onze communicatiemix.

Tot slot schreven we in 2016 een procedure uit
voor de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl
en een website. De nieuwe huisstijl moet
WoninGent een moderne look & feel geven.
Een nieuwe, gebruiksvriendelijke website moet
ervoor zorgen dat zowel bewoners, kandidaten
als sociale organisaties op een eenvoudige
manier informatie kunnen verkrijgen over sociaal
huren en wonen bij WoninGent. De bedoeling is
om via de website ook een reeks administratieve
handelingen toe te laten zoals het aanvragen van
herstellingen, enzovoort.

4.

Een lerende organisatie

In 2016 werd er verder gewerkt aan de uitbouw van
een coherent personeelsbeleid dat gestoeld is op vijf
basisprincipes:
Transparantie
Coaching en
begeleiding

Participatie

dat zij willen meewerken aan verbetering en vernieuwing
van de organisatie. Op basis van de resultaten van de
tevredenheidsenquête gaan we in 2017 een reeks
actiepunten formuleren.
Preventie op het werk
De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het
werk (IDPBW) die in 2015 werd opgericht, werkte in
2016 verder aan het systematisch uitbouwen van een
preventiebeleid. In 2016 ondernamen we verder stappen
om medewerkers bewust te maken van preventie en
bescherming op het werk. Er werden een aantal ‘toolbox
meetings’ georganiseerd over onderwerpen zoals
gevaarlijke materialen, fysieke belasting enzovoort.
Een eenvormig beleid

Resultaatgerichtheid

Verantwoordelijkheid

De mening van ons personeel telt
In het najaar van 2016 nam WoninGent een uitvoerige
enquête af bij alle personeelsleden. Want we willen weten
wat er leeft bij onze personeelsleden en hoe WoninGent
zich volgens hen kan verbeteren als werkgever. 153
werknemers of 78% van het totale personeelsbestand
reageerde op de enquête. Daarmee gaven zij het signaal

WoninGent wil voor al haar medewerkers een uniform
beleid, ongeacht de vestiging of divisie waarin zij actief
zijn. Daarom werd in 2016 werk gemaakt van eenvormige
policy’s o.a. op het gebied van werkverzuim en drugs en
alcohol.
Leren = groeien
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich bij te
scholen en opleidingen te volgen. In 2016 waren er 181
inschrijvingen voor opleidingen, goed voor een totaal
opleidingsbudget van om en bij de 49.000 euro.
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PERSONEEL IN CIJFERS

199

Comité voor preventie en bescherming op het werk
(CPBW)

Aantal medewerkers in 2016

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.

90
109
Arbeider

Bediende

Op 12 mei 2016 werden tijdens de sociale verkiezingen
de nieuwe personeelsafgevaardigden gekozen:

PERSONEELSAFVAARDIGING
Man
109

Vrouw
90

Voltijds
161

Deeltijds
38

EFFECTIEVE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De Bruyne Danny

Caluwé Marc

De Coster Linda
Heye Bart

Mertcan Sadik

Uckuyulu Cennet

Leeftijd

Van den Bogaerd Véronique

21

52

54

61

11

Cobbaert Marleen

Vermassen Claudia

Moorhem Angelique
Schaele Ann
Dalcinar Umit

WERKGEVERSAFVAARDIGING
EFFECTIEVE LEDEN

20-29

46

30-39

40-49

50-59

60-65

Blanckaert Francine

Smismans Gery

De Ceukelaire Edwin

Wouters Karin

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
behandeld worden.
Op 12 mei 2016 werden tijdens de sociale verkiezingen
de nieuwe personeelsafgevaardigden gekozen:

PERSONEELSAFVAARDIGING
EFFECTIEVE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De Bruyne Danny

Caluwé Marc

De Coster Linda

Cobbaert Marleen

De Roeck Willem

Mertcan Sadik

Moorhem Angelique

Reyns Michel

Van den Bogaerd Véronique

Schaele Ann

Vermassen Claudia

WoninGent doet mee aan The Great Escape

Uckuyulu Cennet

WERKGEVERSAFVAARDIGING
EFFECTIEVE LEDEN
Blanckaert Francine

Smismans Gery

De Ceukelaire Edwin

Wouters Karin
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Jaarrekening 2016

Grote uitdagingen voor de
toekomst
De financiële resultaten en de liquiditeiten
van WoninGent staan, zoals dit het geval is
voor meerdere huisvestingsmaatschappijen,
de laatste jaren sterk onder druk.
Het te bestemmen resultaat van het
boekjaar 2016 is opnieuw sterk negatief:
- € 7.888.603,91 ( - € 4.901.167,96 in 2015 en
- € 2.994.315,02 in 2014).
WoninGent is een maatschappij waarbij
de investeringen die in het verleden zijn
gedaan een sterke impact hebben op het
resultaat via afschrijvingen en vergoeding
van vreemd vermogen:

›› de afschrijvingskost op gebouwen
bedraagt in 2016 € 16.098.483,72.

›› de kosten van schulden bedragen
€ 5.599.703,11.
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Bovendien werd in het kader van het
vervangingsbouwproject op de Rabotsite
een tweede woontoren met het oog
op afbraak volledig afgeschreven in
2016 (hiervoor werd een uitzonderlijke
afschrijving geboekt ten bedrage van
€ 1.245.181,26).
Er werd in 2016 ook sterk ingezet op
onderhoud van patrimonium wat resulteert
in een toename van de onderhoudskosten
gebouwen met € 2.675.728,29.
Algemeen wordt het resultaat verder
sterk beïnvloed door structurele tekorten
die ontstaan door nieuwbouw- en
renovatieprojecten die werden gefinancierd
onder het NFS2-systeem. Deze projecten
leiden tot een structureel tekort, aangezien
de huurinkomsten uit deze projecten
(die door de invoering van het Kaderbesluit
Sociale Huur wettelijk vastliggen)
niet volstaan om de financieringslast/
afschrijvingskost en andere kosten te dragen.

Het FS3-systeem, dat werd ingevoerd om o.a.
hieraan te verhelpen, volstaat niet om de
problematiek van de negatieve rendabiliteit
op te lossen.
Het is dan ook een grote uitdaging om
binnen de huidige regelgeving op vlak
van huurprijsberekening en financiering
op een financieel gezonde manier te
kunnen voldoen aan de doelstelling om een
voldoende groot en kwalitatief patrimonium
aan te bieden.
De jaarrekening van WoninGent is te
consulteren op www.woningent.be.

WoninGent was in recente jaren niet
GSC-gerechtigd en zal dit ook niet zijn in
de onmiddellijke toekomst.
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Beslissings
organen 2016

Beslissingsorganen 2016
RAAD VAN BESTUUR

DAGELIJKS BESTUUR

BALTHAZAR TOM

Voorzitter

BALTHAZAR TOM

Voorzitter

HOLEMANS DIRK

Ondervoorzitter

HOLEMANS DIRK

Ondervoorzitter

BRACKE SOFIE

Bestuurder

REYNEBEAU GUY

Bestuurder

CLAUWAERT ALAIN

Bestuurder

SOUGUIR SAMI

Bestuurder

CETINKAYA CENGIZ

Bestuurder

HEUGHEBAERT MARC

CODDENS RUDY

Bestuurder

LAMPAERT PIET

HEUGHEBAERT MARC

Bestuurder

SERRAES GUY

HOORNAERT MARINA

Bestuurder

DIABY KALIFA

Vervangend bestuurder
Vervangend bestuurder vanaf
08.11.2016
Vervangend bestuurder

TOEWIJSCOMITÉ

Bestuurder vanaf 11.04.2016

BALTHAZAR TOM

Voorzitter

LAMPAERT PIET

Bestuurder

SOUGUIR SAMI

REYNEBEAU GUY

Bestuurder

CETINKAYA CENGIZ

Bestuurder

SERRAES GUY

Bestuurder

REYNEBEAU GUY

Bestuurder

SOUGUIR SAMI

Bestuurder

BRACKE SOFIE

Vervangend bestuurder

VANDEKERCKHOVE BRAM

Bestuurder

HEUGHEBAERT MARC

Vervangend bestuurder

VANDER VENNET RUDI

Bestuurder

HOORNAERT MARINA

Vervangend bestuurder

Vervangend voorzitter

MANAGEMENT TEAM
WOUTERS KARIN
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Algemeen directeur

DE CEUKELAIRE EDWIN

Manager Gebouwenwerking vanaf 01.08.2016

SMISMANS GERY

Manager Bewonerswerking vanaf 17.05.2016

RYSERHOVE PLAS

Directeur Departement Verhuur en Sociale Dienstverlening tot 30.04.2016

Neermeerskaai
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August Vermeylenstraat
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WoninGent cvba-so
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent
09 235 99 00

info@woningent.be

www.woningent.be

