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1 Naar meer en beter sociaal wonen

Tweesporenbeleid Patrimonium op leeftijd

WoninGent zag het levenslicht in 1904 en is daarmee meteen de oudste sociale 

huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen. Dit weerspiegelt zich in de staat van ons patrimonium. 

WoninGent heeft nog meer dan andere sociale huisvestingsmaatschappijen een sterk verouderd 

woningbestand. De leeftijd van onze woningen varieert tussen de nul en meer dan 100 jaar.

Tweesporenbeleid voor een daadkrachtige aanpak

De periode oktober 2018 tot januari 2020 was een 

zeer uitdagende periode, die getekend werd door 

een aanklacht voor de verhuring van 17 ongeschikte 

woningen in oktober 2018 wat resulteerde in een 

veroordeling in eerste aanleg in januari 2020 en 

door een grootschalige controleactie van de afdeling 

Toezicht van Wonen-Vlaanderen in april 2019 in het 

Milenka-gebouw in Nieuw Gent. 

Als antwoord kwam WoninGent met een plan van aanpak onder de vorm van een 

tweesporenbeleid:

1. Een directe aanpak van acute problemen op het gebied van veiligheid en 

onderhoud door bestaande programma’s uit te breiden en door een reeks nieuwe 

programma’s op te starten.

2. Een investeringsmeerjarenplan 2020-2030 voor een geïntegreerde aanpak van 

het verouderde patrimonium. Grafiek: leeftijd patrimonium WoninGent vs. gemiddelde leeftijd sociale woningen in Vlaanderen, momentopname. 

Bron: Visitatierapport WoninGent 2018
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Aanpak verouderd patrimonium

Investeringsmeerjarenplan 2020-2030

Patrimonium gaat versneld achteruit

In 2018 deed WoninGent voor de tweede keer een uitgebreide 

screening van het patrimonium. Uit deze meting bleek dat 40% van 

ons patrimonium in slechte staat is en moet worden gerenoveerd of 

vervangen. Dit betekent dat het verval van het patrimonium sneller 

gaat dan de vernieuwing ervan. Die vernieuwing was ingezet met een 

renovatiebeweging na een eerste screening in 2013. 

Het versnelde verval heeft onder meer te maken met het feit dat veel 

gebouwencomplexen in de laatste fase van hun levenscyclus komen. 

Een grote groep woningen dateert immers uit dezelfde bouwperiode, 

waardoor ze nu op hetzelfde moment aan grondige renovatie of 

vervanging toe zijn.

Tempo verhogen 

Een significante versnelling in het tempo van renovatie en vervanging is dus absoluut noodzakelijk. Als we onze gebouwen de komende jaren niet aan 

een sneltempo kunnen renoveren of vervangen, dan zal tegen 2030 zo’n 60% van het patrimonium in slechte tot zeer slechte staat zijn. 

Deze grafiek toont het verval van het patrimonium de volgende 10 jaar als er aan het huidige tempo verder wordt vernieuwd zonder een versnelling 

door te voeren. Conditiestaat 1 (groen) betekent dat het patrimonium in zeer goede staat is. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich 

conditiestaat 6 (rood), nl. gebouwen in zeer slechte staat.
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Een investeringsmeerjarenplan 2020-2030

Het jaar 2020 werd gekaapt door het coronavirus en de coronamaatregelen. Maar voor WoninGent was 2020 veel meer dan een coronajaar. We stelden 

immers een ambitieus financieel en technisch onderbouwd investeringsmeerjarenplan (IMJP) op voor de periode 2020-2030. De raad van 

bestuur keurde dit plan in september 2020 goed. Het IMJP vertrekt niet alleen van de meetresultaten uit 2018 met betrekking tot de staat van onze 

gebouwen, maar ook van de lessen die we konden trekken uit ons meerjarenplan 2014-2019. 

Doelstellingen 

De uitdagingen waar WoninGent voor staat, zijn niet min. Het IMJP is 

gestoeld op drie doelstellingen:

 › Er zijn op elk moment voldoende woningen voor de zittende 
huurders. 

 › We zetten stelselmatig het verouderde patrimonium op punt. 
We pakken op een objectief vastgestelde manier de slechtste 

woningen aan en vermijden dat er bijkomende woningen in een 

slechte conditiestaat komen. Het kan daarbij gaan om zowel 

vervangingsbouw, totaalrenovatie als deelrenovatie. 

 › We gaan voor een aangroei aan goede sociale woningen. Zoals 

de stad Gent nu groeit, moet WoninGent met 50 woningen per 

jaar aangroeien om gelijke tred te houden. Het IMJP gaat uit van 

de doelstelling om 178 bijkomende woningen per jaar te realiseren. 

Op die manier wil WoninGent een antwoord bieden op de nood 

aan kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen voor de laagste 

inkomenscategorieën in de stad.  

Het IMJP gaat dus niet alleen over het aanpakken van bestaande gebouwen, 

maar ook over het bijbouwen van nieuwe sociale woningen. De uitzonderlijke 

methodiek waarmee het IMJP is ontwikkeld, moet deze combinatie aan 

uitdagingen voor WoninGent als organisatie hanteerbaar maken. 

Streefdoel

WoninGent wil een grote inhaaloperatie uitvoeren om ons patrimonium binnen een tijdspanne van tien jaar terug 

op punt te stellen. Daarbij willen we ook extra sociale woningen bijbouwen. Dit vraagt een grote inspanning en 
minutieus planwerk. Onderstaande grafiek toont hoeveel woningen we de volgende jaren willen bijbouwen, 

renoveren, vervangen of deels renoveren om onze doelstellingen te behalen. 
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Verhaal van mensen

De versnelde aanpak van ons patrimonium gaat niet alleen om de 

stenen, maar ook om de mensen die er wonen. Daarom zal WoninGent 

een sociaal begeleidingsplan opmaken, zodat de betrokken huurders 

kunnen terugvallen op een goed uitgebouwde sociale omkadering 

tijdens het hele proces. Dit sociaal begeleidingsplan zal in de loop van 

2021 worden voorgelegd aan het bestuur. 

 

 

Het sociaal begeleidingsplan zal de leidraad vormen voor hoe de bewoners 

vanaf de aankondiging van het project tot en met de werken (al dan niet 

gepaard met een tijdelijke of definitieve herhuisvesting) op maat worden 

begeleid en bijgestaan, welke vormen van participatie mogelijk zijn en hoe 

de communicatie met de betrokken bewoners zal worden aangepakt. 

Volgende stappen

WoninGent wil een zo breed mogelijke steun krijgen voor de realisatie van dit 

ambitieuze plan. In de tweede helft van 2020 werden de eerste gesprekken 

aangeknoopt met partners om het IMJP mogelijk te maken onder andere op 

het gebied van financiering, grondposities en praktische uitvoering. 

Omwille van de coronamaatregelen kwamen de gesprekken echter vertraagd 

op gang. Deze gesprekken zullen dan ook verderlopen in 2021. 

Daarnaast keurde de raad van bestuur een interne capaciteitsplanning 
goed met het oog op de realisatie van het IMJP. In 2021 wordt onder andere 

het team bouwprojecten versterkt met programmamanagers die externe 

projectmanagers zullen aansturen bij de ontwikkeling van projecten. 

WoninGent zal het IMJP concretiseren in jaaractieplannen. Dit betekent 

dat elk jaar een lijst zal worden voorgelegd aan het bestuur met die 

projecten, waarmee WoninGent het volgende jaar van start zal gaan. Dit 

maakt een doorgedreven planning en opvolging mogelijk. De opname 

van een project op het jaaractieplan zal ook het startschot inluiden voor 

de inwerkingtreding van het sociaal begeleidingsplan. Dit betekent dat 

WoninGent veel eerder zal starten met de begeleiding en communicatie 

met de betrokken bewoners dan vandaag het geval is.

Tijdens de opmaak van het IMJP had WoninGent 8.695 sociale woningen, waarvan een groot 

gedeelte zich in matige tot slechte staat bevindt. Tegen 2030 willen we het aantal sociale woningen 

opkrikken tot 10.475. Daarbij stijgt ook de algemene kwaliteit van de sociale woningen tot 

hoofdzakelijk woningen met conditiescores 1 (zeer goede staat) tot en met 3 (redelijke staat).

Impact 

Het investeringsmeerjarenplan is een solide en doordacht plan waarmee 

WoninGent de volgende tien jaar het aantal kwaliteitsvolle sociale 

woningen in Gent significant wil doen toenemen. 

Maar net omdat we verplicht zijn om op een beperkte tijdspanne 

een grote inhaalbeweging te maken, moeten veel bouwprojecten 

tegelijkertijd worden aangepakt. 

 

 

De opschaling van het aantal renovaties en vervangingsprojecten 

zal in een eerste fase zorgen voor een vermindering van het aantal 

verhuurbare sociale woningen, waarbij een dal wordt voorspeld in 2022 

van 7.000 verhuurde woningen. Maar dat aantal zal wel voldoende zijn 

voor de zittende huurders. Tegelijkertijd zullen we vanaf dan een nooit 

gekend aantal bouwwerven tellen. En tegen 2030 moeten we meer 

dan 10.000 woningen verhuren.
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Naar een duurzaam patrimonium

Een duurzaam meerjarenplan richting 2050

Duurzaamheid moet een inherent onderdeel gaan uitmaken van onze werking. We streven naar een brede aanpak op het vlak van duurzaamheid.  

De thema’s die de grootste impact hebben voor WoninGent en onze bewoners zijn: 

Energie

WoninGent onderschrijft de Vlaamse klimaatstrategie 2050 die streeft naar een EPC < 100 kWh/m².jaar. Net als in de rest van Vlaanderen, zullen we op 

dit vlak nog heel wat ingrepen moeten doen. 

EPC-scores vandaag (gemiddeld):

In het investeringsmeerjarenplan zijn energetische renovatieaspecten opgenomen, zodat we de komende tien jaar al een verbeteringsgolf op het vlak van 

energieverbruik kunnen doorvoeren. We werkten ook een planning uit voor de periode 2030-2050. In de loop van 2021 zullen we deze aftoetsen met 

de standpunten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) m.b.t. welk traject sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) dienen af te 

leggen in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen. WoninGent is ook betrokken bij de workshops van de VMSW rond het Klimaatplan 2050.

Water

WoninGent wil bewust omgaan met het beschikbare water en de waterkwaliteit afstemmen op het gebruik. Dit betekent dat we het verbruik van water 

waar mogelijk beperken en het hergebruik van regenwater verder doorvoeren. 

 › energie

 › binnenklimaat in functie van comfort & gezondheid

 › materialen

 › welzijn en sociale waarde

 › interne en externe waterhuishouding

 › afvalbeheer

 › mobiliteit 

 › groen

 

Voor deze thema’s willen we dan ook een duidelijk standpunt innemen.  

WoninGent werkt aan een actieplan duurzaamheid met het oog op het 

behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2050. Want we willen:

1. Het effect van energieprijsstijgingen op onze bewoners kleiner 

maken door energiebesparende maatregelen te nemen. 

2. Zorgen dat onze bewoners kunnen wonen in een gezonde omgeving. 

Dit houdt in dat onze gebouwen en het gebruik ervan zo weinig 

mogelijk vervuilen.

Eind 2020 werden de principes voor onze aanpak van de twee 

belangrijkste thema’s als eerste uitgeschreven. Het gaat om energie en 

intern watergebruik. Begin 2021 zullen we dit plan van aanpak voorleggen 

aan het bestuur. 

In een volgende fase zullen we deze principenota uitwerken in een 

praktijkgids. Ons patrimonium is immers heel divers. We zullen de weg 

naar een duurzamer patrimonium dan ook bewandelen via verschillende 

parallelle paden. Zo kunnen voor nieuwbouw andere keuzes worden 

gemaakt dan voor kleine of grote renovaties. 
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ASTER: investeren in zonne-energie 

De sociale huisvestingssector neemt niet alleen maatregelen om de 

klimaatdoelstellingen 2050 te halen. Door in te zetten op meer betaalbare 

energie gaan we de strijd aan met energiearmoede. Energiekosten maken 

immers een belangrijk deel uit van de woonkosten.

Daartoe participeren 68 SHM’s in de coöperatieve vennootschap ASTER. 

WoninGent speelt hierin een trekkersrol en is mede-oprichtend lid van 

ASTER. 

Een grondige analyse van het patrimonium van de sociale huisvestingssector 

in Vlaanderen toont dat bijna 75 procent van de dakoppervlakte van 

sociale woningen geschikt is voor investeringen in zonne-energie. In 2019 

ontwikkelde de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 

(VVH), met de financiële steun van het ELENA-subsidieprogramma van de 

Europese Investeringsbank (EIB), samen met de SHM’s en een aantal externe 

deskundigen, een masterplan om het zonnepotentieel van de sociale 

huisvestingssector in Vlaanderen te activeren.

De coöperatieve ASTER werd opgericht op 26 oktober 2020. In de 

aanloop daarvan had WoninGent beslist om deel te nemen als stichtend 

lid en om toe te treden tot de raad van bestuur van ASTER. Vervolgens 

keurde de raad van bestuur van WoninGent in november 2020 de 

intentieverklaring van ASTER goed. 

In 2020 werd ook het zonnepotentieel van de 68 deelnemende 

SHM’s in kaart gebracht. Zij hebben op hun daken een potentieel 

van bijna 244 MWp, goed voor een jaarlijkse groenestroomproductie 

van 207 gigawattuur en een CO2-reductie van 35.000 ton. Via het 

zonneactiveringsplan van ASTER zullen we vanaf 2021 zonnepanelen op 

onze sociale woningen plaatsen. 

Energierenovaties ERP2020

In 2020 deden we in verschillende woningen energiebesparende ingrepen met het oog op het behalen van de doelstellingen van het ERP20201.  

We voorzagen 62 huizen en 13 

kleinere appartementsgebouwen 

van dakisolatie tegen een kostprijs 

van ca. 360.000 euro. 

In 141 huizen en 14 appartementen 

plaatsten we centrale verwarming, 

goed voor een investering van om  

en bij 1 miljoen euro. 

We vervingen in 67 

appartementen in Nieuw 

Gent de gaswandketels door 

condensatieketels. Deze werken 

kostten ca. 200.000 euro. 

In 40 woningen vervingen we 

de oude ramen door nieuwe 

exemplaren met dubbel glas.  

Dit voor een prijskaartje van  

ca. 280.000 euro.

1  ERP 2020 = Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid. https://www.vlaanderen.be/publicaties/actieplan-voor-het-energierenovatieprogramma-2020-voor-het-

vlaamse-woningbestand-monitoring-rapport
12 13



Renovatie- en vervangingsbouwprojecten 

Gelijktijdig met de opmaak van het investeringsmeerjarenplan gingen we in 

2020 verder met de kwaliteitsverbetering van ons patrimonium. 

Ondanks de vertragingen omwille van het coronavirus, leverden we 92 
vernieuwde en gerenoveerde sociale woningen op:

 › 7 huizen in een vervangingsbouwproject in de New Orleansstraat 7-19.

 › 85 appartementen in het renovatieproject Tichelrei. 

 

In nieuw Gent leverden we ook de sloopwerken op van een kleiner 

appartementsgebouw en pakten we de gevels aan van de vijf 

hoogbouwtorens Jupiter, Mercurius, Milenka, Aurora en Orion.

Er waren vier vervangingsbouwprojecten in uitvoering, goed voor 228 

gerenoveerde woningen in de periode 2021-2022. Het gaat om de projecten 

tweede fase vervanging Rabotsite (95 appartementen), Steenakker  

(60 appartementen), Winston Churchillplein (60 appartementen) en 

Vogelenzang (13 appartementen). 

Daarnaast waren de afbraakwerken aan de derde Rabottoren volop aan de 

gang. 

We deden ook voorbereidend onderzoek voor de renovatie of 
vervanging van 903 woningen. Het gaat onder meer over de projecten 

Jubileumlaan 194-380 (95 WE2), Jan Yoenssite (116 WE), de vervanging van 

het gebouw Saturnus in Nieuw Gent (92 WE), de Francisco Ferrerlaan  

(163 WE) en de Sint-Bernadettewijk (191 WE3). 

92

228 

903 

WE opgeleverd  
ca. 16,9 miljoen euro 

WE in uitvoering  
ca. 37,2 miljoen euro

WE in voorbereiding  
ca. 135,4 miljoen euro

Renovaties en  
vervangingsbouw 2020

2 WE = wooneenheid 
3  Het project Sint-Bernadettewijk wordt verder in dit jaarverslag meer in detail behandeld. 
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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. Bewonerswerking begeleidt de bewoners op maat 

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 2020 begeleidden we ondanks de beperkingen door de 

coronamaatregelen 84 gezinnen naar een andere sociale 

woning, omdat we hun woning renoveren of slopen en 

vervangen4. We bereidden ook de verhuis voor van 518 

gezinnen in 7 projecten. 

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 aan te passen. 

Zo schaafden we in 2020 de samenwerking met de verhuisfirma bij. De 

bewoners krijgen nu een duidelijk zicht op de kosten, waarvan WoninGent 

380 euro terugbetaalt als onderdeel van de verhuisondersteuning. Daarvoor 

werken we met een verhuisofferte, opgesteld samen met de bewoner en 

met een verhuiscontract, waarin alle afspraken rond de verhuis nog eens zijn 

samenvat. Op die manier zijn er eenduidige afspraken met de bewoners omtrent 

welke ondersteuning zij wensen, welke tussenkomst WoninGent doet in de 

verhuiskosten en wat zij zelf dienen te betalen.

Samenwerking met partners voor extra 
ondersteuning 

Tijdens grote herhuisvestingstrajecten werkt WoninGent samen 

met externe partners die mee kunnen helpen om de bewoners te 

ondersteunen en het gebouw leefbaar te houden. 

In Nieuw Gent werd tijdens de verhuis van de bewoners van het 

gebouw Saturnus samen met de Stad Gent een samenwerking 

aangegaan met een kunstenaarscollectief. Deze kunstenaars hebben 

hun atelier in een leegstaand appartement in het gebouw. Op die 

manier dragen ze bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid tijdens de 

verhuisperiode. Eind december 2020 startten de voorbereidingen voor 

de bewoners van de gebouwen Jupiter en Mercurius in Nieuw Gent. 

Het kunstenaarscollectief verhuist naar deze gebouwen en zal er zijn 

werking verderzetten. Als de coronamaatregelen dit toestaan, zullen zij 

ook projecten samen met de bewoners opzetten. 

Omdat we merkten dat het voor bewoners niet altijd evident is om de nutsvoorzieningen in hun woning veilig achter te laten, gingen we een 

samenwerking aan met Samenlevingsopbouw. In Nieuw Gent ondersteunen zij de bewoners om een gasdop te plaatsen op de gasaansluiting en om 

klemmen te voorzien op losse elektriciteitsdraden. Met IVAGO maakten we dan weer afspraken om containers ter beschikking te stellen, waar bewoners 

hun grofvuil kwijt kunnen. 

Nog in Nieuw Gent werd op initiatief van Stad Gent het project verhuisbuddy’s opgestart. Via dit project werden vrijwilligers gezocht die 

hulpbehoevende bewoners van het gebouw Saturnus konden helpen bij hun verhuis. Het gaat bijvoorbeeld om bewoners die er alleen voor staan of 

voor wie de verhuis fysiek moeilijk is. Verhuisbuddy’s bieden een luisterend oor en helpen o.a. om dozen te vullen, meubels te demonteren en spullen te 

verhuizen. WoninGent en Stad Gent hebben de intentie om dit project verder uit te rollen voor de verhuis van de bewoners in de gebouwen Jupiter en 

Mercurius, van zodra de coronamaatregelen dit toelaten. 

4 In 2020 werden er in totaal 114 gezinnen herhuisvest omwille van 

renovatie, vervanging, ongeschiktheid of verkoop van hun sociale woning. 
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Vervanging Bernadettewijk 

De raad van bestuur van 30 juni 2020 keurde 

unaniem de plannen goed om de Sint-

Bernadettewijk te slopen en te vervangen door 

een modern 21ste-eeuws tuinwijkconcept. 

Er werd beslist om de verhuisbeweging te 

starten in mei 2021 met het oog op een sloop 

in 2022 en om een tijdelijk verhuis mogelijk 

te maken voor bewoners die dit willen. Na 

verder onderzoek over de mogelijkheid om de 

aanpak van de wijk over verschillende fasen te 

spreiden, herbevestigde de raad van bestuur 

van 6 oktober 2020 deze beslissing. 

De wijk slopen: een weloverwogen keuze

WoninGent liet vanaf 2017 verschillende studies uitvoeren, die moesten helpen om een 

keuze te maken tussen de wijk renoveren of de wijk slopen en vervangen. Uiteindelijk liet de 

keuze voor een kwaliteitsvolle en duurzame totaaloplossing enkel sloop en vervanging toe:

 › De woningen renoveren zou een pak duurder uitkomen dan nieuwbouw. 

Bovendien is een renovatie van deze erfgoedwijk financieel niet haalbaar binnen de 

financieringsplafonds voor sociale huisvesting van de VMSW. 

 › Door hedendaagse oppervlaktenormen voor sociaal wonen zouden de huisjes bij 

renovatie maar 2 slaapkamers meer hebben, in plaats van 3. Er zou dus geen plaats 

meer zijn voor grotere gezinnen en de wijk zou een eenzijdig karakter krijgen.

 › De woningen renoveren lost de zwakke punten van de bestaande woningen niet op. 

Daardoor was het risico reëel dat er op termijn opnieuw problemen zouden ontstaan. 

 › Bij renovatie zouden de beoogde duurzaamheidsvereisten niet kunnen worden behaald. 

Een totaalaanpak van de wijk, in 1 fase

WoninGent heeft de mogelijkheid om de wijk in verschillende fases aan te pakken grondig onderzocht. Verschillende redenen dragen er echter toe bij 

dat WoninGent ervoor kiest om de wijk in zijn geheel te slopen en aan te pakken: 

1. De staat van de woningen

De woningen in de Sint-Bernadettewijk zijn 100 jaar oud. De laatste grote 

renovatie dateert van 1994. Het overgrote deel van de huisjes bevindt zich 

in conditiestaat 5. Heel wat woningen in de wijk staan ook al leeg omwille 

van technische redenen. Mocht er gekozen worden voor een aanpak in 

fases, waarbij een deel van de woningen nog enkele jaren langer bewoond 

zouden blijven, dan is er een groot risico dat woningen in een nog slechtere 

conditiestaat terechtkomen en uiteindelijk niet meer bewoonbaar zijn. 

2. De snelheid van de vernieuwing

Een gefaseerde aanpak van de wijk zorgt voor een grotere complexiteit, 

zowel op het gebied van leefbaarheid, instandhouding van de huisjes 

als op het gebied van aanbestedingen en organisatie en timing van de 

werken. De doorlooptijd van het hele project zou bij een gefaseerde aanpak 

minstens 2,5 jaar langer duren. Een bijkomende complexiteit is dat er 

een totaal nieuwe wijk zal worden ontworpen met een ander straten- en 

huizenpatroon om te voldoen aan de huidige eisen aan diverse types van 

woningen en van dichtheden. 

3. De dringende nood aan sociale woningen voor gezinnen met 
kinderen

Tot slot heeft WoninGent een groot tekort aan woningen met drie of meer 

slaapkamers. De Sint-Bernadettewijk is een van de weinige plaatsen in de 

stad waar op relatief korte termijn terug sociale woningen met een tuin 

voor grotere gezinnen kunnen worden gebouwd. 

1918



Naar een nieuwe, moderne tuinwijk

WoninGent plant de Sint-Bernadettewijk te vernieuwen tot een moderne sociale tuinwijk. Die zal veel meer dan nu bestaan uit een mix aan 

typologieën (een mix van huizen en appartementen en van kleine en grote woningen) wat de dynamiek in de wijk ten goede zal komen. De nieuwe 

sociale woningen zullen duurzaam en energiezuinig zijn. 

Ondersteuningsmaatregelen voor de bewoners

WoninGent informeerde de bewoners van de Sint-Bernadettewijk in juli 

2020 en opnieuw in oktober 2020 over de toekomstplannen met de 

wijk tijdens verschillende infomomenten. 

De raad van bestuur van 3 november 2020 keurde een specifiek pakket 

van ondersteuningsmaatregelen goed voor de huurders van de Sint-

Bernadettewijk. Daarmee werd ingegaan op een aantal vragen en 

reacties van de bewoners van de wijk. Het ging onder meer om het 

vervroegen van de verhuisoperatie van mei 2021 naar februari 2021, 

extra maatregelen om verhuis in de buurt mogelijk te maken en om een 

aantal milderende maatregelen.

Tijdelijke verhuis

Het is voor de bewoners mogelijk om te kiezen voor een tijdelijke 

verhuis. Dit betekent dat zij verhuizen naar een andere sociale woning 

van WoninGent met de bedoeling om terug te keren naar de Sint-

Bernadettewijk eens de nieuwe wijk klaar is. Bij een tijdelijke verhuis 

kunnen bewoners volgens de regelgeving niet kiezen naar welke 

woning zij verhuizen. We geven de bewoners echter een keuze uit twee 

tijdelijke woningen. Daarenboven zullen we ook tussenkomen in de 

verhuiskosten om terug te keren naar de Sint-Bernadettewijk. 

 
Verhuizen in de buurt

WoninGent doet inspanningen om ervoor te zorgen dat bewoners in 

de buurt kunnen blijven wonen en werkt hiervoor ook samen met de 

andere Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen. We ontwikkelden 

daarnaast een transparant systeem op maat van de bewoners om een 

rangschikking te kunnen opstellen van welke bewoners eerst in de 

nabije omgeving kunnen verhuizen, indien de vraag daarvoor groter 

is dan het aanbod. We houden daarbij rekening met de leeftijd van 

de bewoners, hoe lang de bewoners al in de wijk wonen en of zij 

afhankelijk zijn van bepaalde zorgverlening in de buurt. 

Extra ondersteuning bij de verhuis

We zorgen voor extra ondersteuning bij de verhuis, zowel wat betreft de tussenkomst in de verhuiskosten voor de bewoners met de laagste inkomens 

als voor de periode van verhuisgemak. 

 › Bewoners die een heel laag inkomen hebben, zullen ook 

ondersteuning krijgen als ze verhuizen naar een privéwoning 

of naar een rusthuis of andere zorginstelling. Normaal krijgen 

bewoners enkel ondersteuning als zij naar een sociale woning van 

WoninGent verhuizen.

 › Wie naar een woning verhuist die niet van WoninGent is, kan 

vragen om de opzeg in te korten van 3 maanden naar 1 maand. 

 › Bewoners krijgen 4 weken in plaats van 2 weken verhuisgemak. 

 › We werkten een regeling uit, zodat bewoners hun grofvuil lokaal 

kunnen aanbieden. Op die manier kunnen bewoners gemakkelijk 

de spullen kwijt die ze niet mee verhuizen. 

 › Deden bewoners zelf grote investeringen in de woning? Dan 

beoordelen we dit dossier per dossier.
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Verder bouwen aan nieuwe 
sociale woningen

WoninGent blijft ook verder bouwen aan nieuwe sociale woningen. 

Deze nieuwe woningen moeten de verhuisbewegingen in het 

kader van het IMJP mee mogelijk maken. Daarnaast moeten ze ook 

zorgen voor extra kwaliteitsvolle sociale woningen in de stad Gent. 

We plannen om het aantal nieuwe woningen dat we bouwen dan 

ook op te drijven. 

Naast het bouwen op eigen gronden, willen we nog meer 

samenwerken aan stadsontwikkelingsprojecten met sogent en 

private projectontwikkelaars om nieuwe, bijkomende sociale 

woningen te realiseren, hoofdzakelijk via externe projectregie.

In 2020 waren de bouwwerken aan 65 nieuwe sociale woningen 

in uitvoering. Het gaat om de projecten Tondelier (22 WE), 

Loodsenstraat (11 WE) en Boomstraat-Peerstraat (32 WE). We 

deden ook voorbereidend onderzoek voor de bouw van nog eens 

166 nieuwe wooneenheden elders in de stad5.

5  Het gaat onder andere over de nieuwbouwprojecten in de Voorhavenlaan, 

Biezenstuk-Rooigemlaan, Filature du Rabot en Meulestede. 

65 

166

WE in uitvoering  
ca. 11 miljoen euro

WE in voorbereiding  
ca. 31,3 miljoen euro

Nieuwbouwprojecten 2020
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Kwaliteit en veiligheid patrimonium

Een snelle en adequate aanpak om 

ongeschiktheden te vermijden.

De strategie die WoninGent in 2019 uitrolde om ongeschiktheden te 

vermijden door snel en adequaat te handelen, hebben we in 2020 met 

succes verdergezet. Net als in 2019 zijn we erin geslaagd om in 2020 

nieuwe ongeschiktheden bij bewoonde woningen te vermijden. 

We gingen nog een stap verder in onze samenwerking met de Dienst 

Toezicht Wonen van Stad Gent. We startten een proefproject om 

nieuwbouwprojecten voor de eerste verhuring al te voorzien van 

conformiteitsattesten. We deden dit voor 92 woningen. Deze geslaagde 

testcase had als bedoeling om na te gaan welke praktische problemen 

moeten worden overwonnen om op grotere schaal conformiteitsattesten 

te kunnen aanvragen en behalen. 

We begonnen daarna met een tweede proefproject om voor onze 

huidige sociale woningen die tussen twee verhuringen in zitten een 

conformiteitsattest te verkrijgen, alvorens de nieuwe verhuring begint. 

Dit traject startte eind 2020 op en zal tegen de zomer van 2021 worden 

geëvalueerd. Door middel van dit proefproject willen we onderzoeken 

hoe dit praktisch werkbaar is. 

Een kwaliteitsnorm voor bestaande sociale 

woningen

In 2015 voerde WoninGent een eigen kwaliteitsnorm in voor 

onze sociale woningen6. In het najaar van 2019 deden we enkele 

optimalisaties. De norm zorgt ervoor dat we onze sociale woningen 

tussen twee verhuringen op een eenvormige manier opknappen. Het 

laat ons ook toe om de kosten van die opknapbeurten te beheersen op 

basis van duidelijk afgelijnde criteria. Komt er een sociale woning vrij en 

voldoet die nog niet aan de kwaliteitsnorm? Dan frissen we die woning 

eerst grondig op voor we ze opnieuw te verhuren. 

Gemiddeld moeten we om en bij de 14.000 euro investeren in een 

woning om die opnieuw verhuurbaar te maken. In 2020 pasten we 330 

sociale woningen aan de kwaliteitsnorm aan. 

6  Deze norm is gebaseerd op de geldende wetgeving over de woonkwaliteit en 

veiligheid van sociale huurwoningen en op basis van de technische richtlijnen voor 

een kwaliteitsonderzoek zoals verspreid door Wonen Vlaanderen. 

330 WE

293 WE

273 WE

440 WE

710 WE

515 WE

aan de norm aangepast

aan de norm aangepast

aan de norm aangepast

aan de norm aangepast

aan de norm aangepast

aan de norm aangepast

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

Totaal: 2.561 WE

2020

2019

2018

2017

2016

2015
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Leegstandscijfers

Eind 2020 bedroeg de leegstand 1.586 woningen7. Dit is een stijging ten opzichte van de voorbije jaren. Deze stijging is vooral te verklaren door de 

renovatie- en vervangingsbouwprojecten en de bijhorende verhuisbewegingen die aan de gang zijn. 

 › Het aantal woningen dat leegstond omwille van totaalrenovatie 

of vervangingsbouw steeg van 433 woningen in 2018, naar 589 

woningen in 2019 en 623 woningen in 20208.

 › De leegstand in afwachting van verhuring steeg van 741 in 2019 

naar 963 woningen in 2020. Deze kan hoofdzakelijk ingedeeld 

worden in volgende categorieën:

 › 319 WE waren al gereserveerd voor een nieuwe huurder:

 › Voor 112 WE hadden we een passende nieuwe huurder op 

het oog in het kader van een verplichte herhuisvesting of 

versnelde toewijs.

 › 156 WE werden bewust vrijgehouden om de vele 

herhuisvestingen van zittende huurders in het kader van 

renovatieprojecten op te vangen.

 › Voor 51 WE hadden we een nieuwe huurder gevonden of 

zouden we een nieuwe huurder toewijzen. Dit betekent 

dat de toewijslijsten waren goedgekeurd of klaar waren om 

goedgekeurd te worden9. 

 › Voor 116 WE dienden we nog een nieuwe huurder toe te wijzen. 

 › 504 WE waren in behandeling bij gebouwenwerking om tussen 

twee verhuringen in aangepast te worden aan de kwaliteitsnorm. 

 › Een bijkomende 24 WE bevonden zich in onbeheerde 

nalatenschap. 

 

Er dient rekening mee gehouden te worden dat deze cijfers een 

momentopname zijn en doorheen het jaar sterk fluctueren. 

7  Dit zijn de cijfers d.d. 31/12/2020. Dit betreft een momentopname, aangezien 

de leegstandscijfers sterk fluctueren. 
8  Gebouwen in structurele leegstand waren o.a. Jubileumlaan, derde Rabottoren, 

gebouw Saturnus in Nieuw Gent … 
9  De toewijslijsten bij reguliere toewijzingen vanaf de wachtlijst worden 

goedgekeurd door de manager bewonerswerking van WoninGent en dit 

volgens de wettelijk bepaalde toewijsregels. De acceptaties van bewoners 

worden ter aktename voorgelegd aan het Toewijscomité. Versnelde toewijzen 

en toewijzingen omwille van verplichte herhuisvestingen worden door het 

Toewijscomité goedgekeurd tijdens een digitale zitting. 

Aanpak onderhoud en (brand-)veiligheid van het patrimonium

De programma’s die WoninGent in 2019 ontwikkelde om de veiligheid in onze hoogbouw te verbeteren, zetten we in 2020 verder ondanks vertragingen 

omwille van de coronamaatregelen. 

Taskforce brandveiligheid in samenwerking met Brandweerzone 
Centrum

In 2017 werkte WoninGent een groot actieplan brandveiligheid uit. In samenwerking met 

de Brandweerzone Centrum en Stad Gent werd een taskforce ‘brandveiligheid’ opgericht. 

We startten met de opmaak van structurele risicoanalyses voor onze gebouwen en zetten 

verschillende acties op touw om de brandveiligheid te verbeteren, waarbij we in eerste instantie 

de focus legden op onze hoogbouw10.

Door de intensieve samenwerking met de brandweer groeide deze taskforce in 2020 uit tot een 

periodiek overleg. WoninGent stemt de aanpak om de brandveiligheid in onze gebouwen te 

verbeteren op regelmatige tijdstippen af met de brandweer. Daarbij bespreken we onder andere 

verbetervoorstellen, aandachtspunten, problematieken die bestaan door het ontbreken van 

wetgeving, de impact van nieuwe regelgeving die eraan zit te komen …

Plaatsing adresseerbare brandmeldcentrales

In 2018 tekende WoninGent in op het raamcontract van Stad Gent voor de brandalarmcentrales. In 2019 werkten we een planning uit voor de 

installatie van deze adresseerbare brandmeldcentrales in de woontorens waar nog geen brandcentrales aanwezig zijn. De volgorde van de plaatsing is 

mee bepaald door Brandweerzone Centrum. De residenties Milenka en E. Vergeylen in Nieuw Gent waren in 2019 als eerste aan de beurt. 

In 2020 volgden de residenties Orion en Jupiter in Nieuw Gent en Olympia en Elektra aan de Watersportbaan. Ook het appartementsgebouw aan de F. 

Lousbergkaai waar het LDC De Horizon gevestigd is, werd uitgerust met een nieuwe brandmeldcentrale. In totaal gaat het om 589 woningen. 

We koppelden in 2020 de brandmeldcentrales met een alarmcentrale, zodat we op elk moment op de hoogte zijn van storingen of brandalarmen in 

onze gebouwen. 

10  Hoogbouw = appartementsgebouwen met een hoogte van meer dan 25 meter. 

Middelhoogbouw = appartementsgebouwen met een hoogte begrepen tussen 10 en 25 meter.26 27



Plaatsing brandwerende voordeuren in de 
appartementen

Daarnaast vervangt WoninGent ook stelselmatig de 

voordeuren van de appartementen door brandwerende 

deuren. We startten hiermee in de wijk Nieuw Gent en doen 

dit ook voor elke woning in de rest van het patrimonium die 

tussen twee verhuringen in wordt opgeknapt. 

Het plaatsen van brandwerende toegangsdeuren is een 

essentiële schakel in de brandveiligheid en het beperken van 

de veiligheidsrisico’s. Als er brand uitbreekt als gevolg van een 

kortsluiting in een appartement, kan met een brandwerende 

deur de brandweer op tijd zijn om de brand in te perken 

tot de woning. In 2020 werkten we het plaatsen van 

brandwerende voordeuren in het gebouw Milenka in Nieuw 

Gent af en troffen we voorbereidingen om ook op andere 

locaties brandwerende voordeuren te plaatsen. 

We doen dit alles in samenwerking met Brandweerzone 

Centrum. We stemmen onze aanpak en planning af met de 

brandweer, die opvolgt of de timing en de uitvoering volgens 

afspraak verlopen.

Sleutelkluizen voor vlotte brandweerinterventies

Om de interventies van de brandweer in onze gebouwen vlotter te 

laten verlopen, namen we in 2020 de sleutelkluizen voor de brandweer 

onder de loep. We vulden ontbrekende sleutels aan. Op plaatsen waar 

er sleutelkluizen ontbraken of waar we geen toegang meer hadden tot 

de sleutelkluis plaatsten we nieuw exemplaren. Dit alles gebeurde in 

overleg met de brandweer. 

Plaatsing rookmelders

We plaatsten of vervingen in 2020 ook een 950 rookmelders. 

Defecte rookmelders werden vervangen door een nieuw 

exemplaar met een vaste batterij die 10 jaar meegaat. 

Sensibilisering bewoners

WoninGent had voor het jaar 2020 twee trajecten gepland om het 

thema brandveiligheid onder de aandacht te brengen van onze 

bewoners. 

Het eerste traject is de organisatie van een groepsaankoop, waarop 

bewoners kunnen intekenen om tegen een voordelige prijs correcte 

gasdarmen en brandbestrijdingsmiddelen zoals o.a. een branddeken 

en brandblusser aan te kopen. Omwille van de beperkingen door de 

coronamaatregelen hebben we deze campagne uitgesteld. 

Daarnaast planden we midden 2020 informatiesessies voor onze 

bewoners in samenwerking met Brandweerzone Centrum. Het was de 

bedoeling om deze sensibiliseringscampagne te starten in Nieuw Gent 

tijdens het buurtfeest eind juni en om die daarna in het najaar verder uit 

te rollen in andere wijken zoals aan de Watersportbaan. Het coronavirus 

gooide echter roet in het eten en we zagen ons genoodzaakt om onze 

plannen op te bergen tot een latere, nog te definiëren datum.

Maandelijkse controle van de 
gemeenschappelijke delen

In 2019 startte WoninGent met maandelijkse controles van de 

gemeenschappelijke delen in onze hoogbouw. Zo houden we de 

vinger aan de pols en zorgen we ervoor dat de gemeenschappelijke 

delen in orde zijn en blijven. We zetten deze controles in 2020 verder. 

Naast onze hoogbouw controleerden we in 2020 ook enkele 

bijkomstige gebouwen. Dit gebeurt meestal naar aanleiding 

van een incident of wanneer er merkbare problemen zijn in de 

gemeenschappelijke delen. 

Deze maandelijkse controles resulteren telkens in een groot aantal 

herstellingen. Tussen november 2019 en september 2020 voerden 

we in dit kader 312 herstellingen uit, goed voor 699 manuren en 

een totale kost van meer dan 36.000 euro.

Een plan tegen CO

Naast brandveiligheid, is ook CO een belangrijk aandachtspunt. WoninGent stelde een plan van aanpak op om open toestellen sneller uit te faseren. In 

afwachting plaatsen we in alle betrokken woningen CO-melders. Deze technische ingrepen gaan hand in hand met een informatiecampagne naar onze 

bewoners over het gevaar van CO. 

Ondanks de coronamaatregelen hebben we in 2020 meer dan 900 woningen uitgerust met een CO-melder. In 2021 neemt WoninGent verdere stappen 

om ook toegang te krijgen tot de resterende woningen om CO-melders te plaatsen. 

Aanpak resterende loden leidingen 

Tot slot zetten we in 2020 het traject verder om de resterende loden leidingen in 27 appartementsgebouwen en 128 eengezinswoningen aan te pakken. 

Eind 2020 waren alle leidingen gecontroleerd en waar nodig aangepakt, behalve in één appartementsgebouw waar de werken afgestemd worden op 

geplande werken door Farys. Deze zullen normaalgezien in het najaar van 2021 plaatsvinden. 

!!!
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2 Bewonerswerking:  
van een huis een thuis maken

Dienstverlening in coronatijden

De coronamaatregelen hadden in 2020 een grote impact op de 

dienstverlening van WoninGent. Zoals elke organisatie moesten we 

wendbaar zijn en onze dienstverlening constant aanpassen aan de 

geldende richtlijnen van de overheid. Net als alle SHM volgden we de 

bepalingen voor de woonsector op. Als sociale huisvestingsmaatschappij 

behoort WoninGent tot de essentiële dienstverleners. 

Persoonlijk contact versus digitale 

dienstverlening

Het coronavirus had in de eerste plaats een effect op onze 

bereikbaarheid. De zitmomenten van onze wijkmonitoren11 werden 

tijdens de lockdown afgeschaft en konden nadien enkel op afspraak 

plaatsvinden. Ook de huisbezoeken werden aan banden gelegd. 

De baliewerking van onze verhuurdienst werd beperkt tot het strikt 

noodzakelijke en werkte enkel op afspraak. 

Bewoners die in staat zijn om ons via digitale weg te bereiken, vroegen 

we om via e-mail of via onze website te communiceren, zodat we onze 

telefonische bereikbaarheid konden optimaliseren voor de overige 

bewoners en kandidaten. Aangezien onthaalmedewerkers van thuis 

moesten werken, was het immers allerminst een evidentie om een 

optimale telefonische dienstverlening te verzekeren. 

De voorbije jaren was WoninGent het pad van de digitalisering 

opgewandeld en verkenden we onze mogelijkheden op dit gebied. 

Omwille van de coronamaatregelen raakte dit traject in een 

stroomversnelling. We zullen dan ook na deze coronacrisis de lessen 

die we leerden op het gebied van bereikbaarheid en digitalisering 

meenemen om zowel onze online als offline bereikbaarheid voor onze 

bewoners en kandidaten te evalueren en optimaliseren. 

11 WoninGent noemt haar sociaal assistenten wijkmonitoren.

Algemene dienstverlening 

De coronamaatregelen en de periode van lockdown 

hadden ook een impact op de algemene werking 

van WoninGent: contractbesprekingen, verhuizingen, 

plaatsbeschrijvingen, niet-dringende herstellingen bij 

bewoners thuis … moesten allemaal tijdelijk of voor 

een langere periode worden opgeschort of aangepast. 

Als essentiële dienstverlener zorgden we er echter 

voor dat onze basisdienstverlening gegarandeerd 

bleef, ook tijdens de eerste lockdown: zo bleven we 

onze gebouwen poetsen, voerden we dringende 

herstellingen uit …

Daarbij merkten we dat het aantal meldingen door 

bewoners, na een initiële daling aan het begin van de 

lockdown, zich snel stabiliseerde en zelfs toenam in 

vergelijking met 2019. Zo waren er tijdens de maanden 

april en oktober 2020 - niet verwonderlijk de eerste 

maand van de eerste en tweede lockdown - significant 

minder technische meldingen dan in 2019. Het aantal 

meldingen nam daarna echter snel opnieuw toe en 

ligt uiteindelijk zelfs hoger dan in 2019. Ook tijdens de 

vakantieperiodes, met traditioneel weinig technische 

meldingen, bleef het in 2020 bijzonder druk. Ook onze 

sociale dienst kreeg in 2020 meer meldingen dan in 

2019 (zie verder). 
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Social hugging

Tijdens de lockdown werden de huisbezoeken en zitmomenten van 

onze sociale dienst opgeschort.

Om signalen op te pikken en in te spelen op de noden en vragen van 

bewoners in deze bijzondere periode, startte onze sociale dienst het 

project ‘social hugging’. 

 

 

Concreet nam de sociale dienst telefonisch contact op met een selectie 

van doelgroepen om:

 › een luisterend oor te bieden in eenzame tijden en te zorgen voor 

sociaal contact;

 › na te gaan of er problemen waren; 

 › waar nodig extra uitleg te geven over de coronamaatregelen;

 › te bekijken of er betalingsproblemen waren en indien nodig 

afbetalingsplannen te bespreken;

 › extra nadruk te leggen op het belang van verluchten, vooral in 

woningen waar veel personen samenwonen. 

 

Duidelijke communicatie voorop

Een duidelijke communicatie over de veranderende dienstverlening en de 

maatregelen die gelden in onze kantoren en gebouwen was van cruciaal 

belang. WoninGent liet al in de beginfase van de lockdown in het voorjaar 

van 2020 een reeks pictogrammen ontwikkelen om bewoners op een 

laagdrempelige manier te informeren over de maatregelen. 

Via affiches, infobrieven, mails, ons bewonersmagazine en onze website 

werden bewoners op de hoogte gehouden van de wijzigingen in onze 

dienstverlening. We informeerden ook onze sociale partners in de 

verschillende wijken, zodat zij hun rol als intermediair konden blijven 

vervullen. 

Tussen maart en mei 2020 deed onze sociale dienst niet minder dan 

3.543 telefonische gesprekken met bewoners. 

Op die manier konden we de vinger aan de pols houden bij een 

aantal doelgroepen, snel inspelen op vragen of specifieke behoeften, 

sensibiliseren rond bepaalde thema’s en doorverwijzen naar het 

aangepaste aanbod van de partnerorganisaties in de wijk. We zorgden 

ook voor welkom sociaal contact, vooral bij onze oudere bewoners. 

Doordat onze sociale dienst proactief contact nam met een grote groep 

huurders, zien we ook een toename van het aantal meldingen dat de 

sociale dienst te verwerken kreeg in vergelijking met 2019 (zie verder).

Financiële impact coronacrisis op bewoners:

Er waren verschillende mechanismes van kracht om de financiële impact van de coronacrisis op sociale huurders, die vaak al in een zeer kwetsbare 

financiële positie zitten, in de mate van het mogelijke te beperken. 

Zo voorzag de Vlaamse Regering dat bewoners die tijdelijk werkloos waren door de coronamaatregelen of gezinnen van wie het inkomen minstens 20% 

was gedaald als gevolg van de coronamaatregelen na één maand een herziening van de huurprijs konden aanvragen. 

WoninGent ontving tijdens de maanden april tot juni 2020 volgende aanvragen gelieerd aan de coronamaatregelen:

 › 30 aanvragen tot betalingsuitstel;

 › 34 aanvragen tot het opmaken van een afbetalingsplan; 

 › 61 aanvragen tot huurprijsherziening, waarvan 20 aanvragen effectief in aanmerking kwamen12. 

12  In 2020 ontving WoninGent in totaal 1.826 aanvragen om de huurprijs te herzien o.a. naar aanleiding van de bijsturingen van de Vlaamse Overheid in de nieuwe 

huurprijsberekening m.b.t. het inkomen van personen met een beperking, het vertrek of toetreden van een bewoner, een wijziging in het inkomen, de geboorte van een kind, … 

Een kleine minderheid namelijk 61 aanvragen had betrekking op een verminderd inkomen n.a.v. de coronamaatregelen. 
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Leefbaarheid en participatie

#samentegencorona

WoninGent werkt actief samen met partners zoals de stedelijke dienst Ontmoeten & Verbinden, IVAGO, OCMW Gent, Samenlevingsopbouw, MOBiLteam 

Het PAKT en 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. 

Tijdens het coronajaar 2020 trad het thema sociale cohesie en verbinding meer dan ooit op het voorplan. Er werden initiatieven voor en door de 

bewoners rond de coronacrisis op poten gezet. We zetten enkele initiatieven in de kijker.

De bewoners van de GROENEBRIEL bedankten hun buren van 

het Sint-Lucas Ziekenhuis voor hun ongelooflijke inzet tijdens de 

coronacrisis. Daarnaast hielpen de bewoners elkaar door bijvoorbeeld 

boodschappen te halen voor oudere buren... Ze maakten zelfs een 

Facebookgroepje aan om met elkaar in contact te blijven, leuke 

berichtjes te posten, elkaar hulp aan te bieden en informatie te 

plaatsen over de coronamaatregelen.

Ook in NIEUW GENT stonden de bewoners voor elkaar klaar. 

Vrijwilligster Cindy en andere bewoners boden samen met organisaties 

uit de wijk hulp aan. Daarvoor gingen ze met een megafoon en groot 

plakkaat in de wijk rond. Zo wilden ze zeker zijn dat ook de bewoners 

van de hoogste verdiepingen hen zouden kunnen horen en zien. Er 

werden in de wijk heel wat acties opgezet, van het verzamelen van 

gebruikte gsm’s tot het leveren van speelgoedpakketten en paaseieren 

voor kinderen.

In het SCHELDEOORD deden vrijwilligster Katty en andere bewoners 

verschillende acties. Zo maakten ze soep voor hun medebewoners en 

brachten ze die tot aan hun voordeur.
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Interview: samen poetsen tegen corona

Maurice en Martine uit de Kasteellaan hielpen tijdens de coronacrisis om hun lift en traphal extra te poetsen en te ontsmetten. We gingen langs voor een 

babbel op anderhalve meter.

WoninGent: Hoe hebben jullie de coronacrisis beleefd?

Martine « In het begin was ik vooral heel bang. Niet alleen voor mezelf, maar 

ook voor m’n buren. Je moet weten dat er hier veel oudere bewoners wonen. 

En wij behoren tot de risicogroep. Dat heeft me er ook toe aangezet om zelf de 

gemeenschappelijke delen te ontsmetten en poetsen. »

Maurice « Maar er was ook veel samenhorigheid onder de bewoners. En dat was 

mooi om te zien. We hielpen elkaar waar we konden. Zo bracht ik bijvoorbeeld 

brood mee voor m’n buren. Of we gingen af en toe eens langs bij oudere buren 

die alleen wonen. Om te zien of alles goed met hen ging. Gelukkig was het ook 

mooi weer en hebben we een terras. Zo konden we toch genieten van het mooie 

weer en de buitenlucht. Normaal is de Kasteellaan een heel drukke baan. Maar 

tijdens de coronacrisis was het hier zo stil en rustig. »

MartineMaurice

Aan het einde van de zomer konden de bewoners van de nieuwe 

appartementsgebouwen aan het RABOT genieten van een prachtig 

concert van koperblazers in de gemeenschappelijke binnentuin. Het 

concert was een initiatief van Operaballet Vlaanderen samen met 

Buurtwerk Rabot.

Onder het motto “Laat ons het pakske maïzena zijn in de soep die het 

leven nu is” kwam Buurtradio Blockbusters op 27 juni radio maken met 

de bewoners van de WATERSPORTBAAN. Dit is een initiatief van de 

organisatie cirQ in samenwerking met de makers van Radio Gaga. De hele 

middag konden bewoners hun verhalen vertellen, een oproep lanceren, 

een liedje zingen of een verzoeknummertje aanvragen. De bewoners van 

de Watersportbaan konden de radioshow via een aparte frequentie op 

hun radio volgen. Echte radio door en voor de bewoners dus.

Nog aan de WATERSPORTBAAN deden Stad Gent en WoninGent 

een actie met krijtgraffiti om de coronamaatregelen in de 

gemeenschappelijke delen van de appartementsgebouwen extra onder 

de aandacht te brengen.
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WoninGent: Wat motiveert jullie om jullie in te zetten voor 
jullie gebouw?

Maurice « Noem het een beetje beroepsmisvorming. Ik heb 25 jaar 

bij een poetsbedrijf gewerkt en ook Martine werkte als poetsdame. 

De passie voor het poetsen en dingen proper houden, zit er nog in. 

Dat is de aard van het beestje. »

Martine « Ik woon hier al 28 jaar. Ik was een van de eerste 

bewoners. Dat schept een band met het gebouw en de andere 

bewoners. Wij wonen hier graag en willen dus graag ons steentje 

bijdragen om ons gebouw proper te houden. » 

WoninGent: Wat maakten jullie zo allemaal 
schoon?

Martine « Twee keer per dag ontsmette ik alle 

deurklinken en handvaten, brievenbussen, bellen 

en de lift. En Maurice dweilde. We deden dit in 

de inkomhal en op alle 4 de verdiepingen. Nu het 

ergste van de crisis achter de rug is, doen we dit 

nog twee keer in de week. 

Maurice « Op maandag komt het poetsbedrijf 

van WoninGent langs, dus dan poetsen we nooit. 

Maar tussen twee poetsbeurten van WoninGent 

in, doen wij nog altijd een paar keer onze ronde. » 

Praatsessies worden bewonersraad

In 2018 en 2019 hield WoninGent praatsessies met 

een klankbordgroep van een 25-tal gemotiveerde 

bewoners. Zij bogen zich over thema’s zoals 

leefbaarheid, onderhoud en herstel van de woning. 

Uit deze praatsessies ontsproot de kiem voor de 

oprichting van een volwaardige bewonersraad. 

In september 2020 kwamen de bewoners die deel 

zullen uitmaken van deze bewonersraad voor de 

eerste keer samen om een aantal thema’s op de 

agenda te plaatsen. In een volgende fase is het 

de bedoeling om een charter en mandaat voor de 

bewonersraad uit te werken en verder in te zetten op 

de thema’s die werden aangekaart. Omwille van de 

strengere coronamaatregelen in het najaar van 2020 

waren we echter genoopt om de verdere uitbouw 

van de bewonersraad tijdelijk op te schorten. 

Artistieke projecten doen bewoners verbinden

WoninGent besliste in 2020 om lokale kunstenaar Thijs Vandewalle 

financieel te ondersteunen om een kunstproject met de bewoners van 

het Centrumplein in Ledeberg op te zetten. Deze plek werd in het najaar 

van 2020 geteisterd door leefbaarheidsproblemen. 

 

 

Het gaat om een co-creatief project, waarbij samen met bewoners 

ingrepen worden gedaan aan de gebouwen en de directe omgeving 

om de leefbaarheid en de verbondenheid tussen de bewoners te 

bevorderen. In 2021 zal dit project verder vorm krijgen. 

3938



Een gezicht in de wijk 

Ons team van wijkmonitoren vormt het gezicht van WoninGent 

in onze wijken. Door hun aanwezigheid in de wijken kunnen zij 

een vinger aan de pols houden. Ze zijn ook een laagdrempelig 

aanspreekpunt voor de bewoners. Omwille van de coronamaatregelen 

moesten we onze aanwezigheid in de wijken sterk terugschroeven. 

Niettegenstaande volgde onze sociale dienst meer dan 3.000 

meldingen op.

De sociale dienst verwerkte in 2020 significant meer meldingen dan in 2019. Een verklaring kan deels worden gevonden in de coronamaatregelen: 

bewoners waren meer thuis, waardoor de aandacht voor de eigen woning, woonomgeving en buren toenam. Daarnaast contacteerde de sociale dienst 

ook proactief een groot aantal bewoners in het kader van het project ‘social hugging’ (zie eerder). Deze telefoontjes resulteerden ook vaak in meldingen 

van bewoners. 

Een geijkte overlastprocedure 

Bij aanhoudende overlast door bewoners volgt WoninGent al enkele 

jaren een geijkte overlastprocedure. Deze overlastprocedure kreeg 

vorm samen met CAW Oost-Vlaanderen en met de andere sociale 

huisvestingsmaatschappijen actief in Gent. 

 

 

De overlastprocedure is een begeleidingstraject dat uit verschillende 

stappen bestaat, met als doel om enerzijds de woonrust in het gebouw 

te herstellen en anderzijds de woonzekerheid van de overlastveroorzaker 

zoveel als mogelijk te garanderen. Doorloopt een bewoner het volledige 

stappenplan maar houdt het gedrag dat voor overlast zorgt niet op, dan 

volgt een procedure tot uithuiszetting. Op 31 december 2020 waren er 78 

overlastdossiers in behandeling.

Stap 1:  

33 dossiers
Stap 1:  

35 dossiers

Stap 2:  

12 dossiers
Stap 2:  

17 dossiers

Stap 3:  

9 dossiers
Stap 3:  

11 dossiers

Stap 4:  

17 dossiers
Stap 4:  

15 dossiers

2019 2020

Reden tussenkomsten wijkmonitoren

Slecht onderhoud woning

Technische vraag
392

612

368

328

326

496

314

439

275

467

217

218

159

93

107

97

107

101

93

128

22

23

5

10

2.385
3.012

Storend gedrag

Vraag over huurdersdossier

Sociale vraag

Lawaaihinder 

Huurachterstand

Burencon�ict

Sluikstort

Domiciliefraude

Hinderlijke huisdieren

Fysieke agressie

TOTAAL
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 Overzicht unieke overlastdossiers en de stap in de overlastprocedure waarin deze zich bevonden: 
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Verzoeningszittingen 

WoninGent kiest ervoor om bepaalde overlastdossiers en dossiers over 

huurachterstal eerst voor te leggen aan de vrederechter met het oog op 

een verzoening. We starten de procedure tot een verzoeningszitting op, 

wanneer eerdere communicatiepogingen, huisbezoeken en het doorlopen 

van de overlastprocedure in samenwerking met het OCMW en CAW geen 

resultaat geven of wanneer de bewoner het afgesproken afbetalingsplan 

niet naleeft. 

Op die manier proberen we dure gerechtelijke procedures te vermijden. 

Bewoners krijgen ook een extra kans om uithuiszetting te vermijden. Zo 

proberen we de woonzekerheid zoveel mogelijk te vrijwaren. 

 

 

De verzoeningszittingen worden positief onthaald, zowel door bewoners 

als Vrederechters. In 2020 waren er 16 dossiers actieve dossiers. Deze 

gingen vooral om (een combinatie van) huurachterstand, overlast, 

technische problematiek of het niet binnenlaten van WoninGent 

in de woning om noodzakelijke werken uit te voeren. Ondanks de 

verzoeningszittingen dienden we helaas 20 uithuiszettingen uit 

te voeren. De voornaamste oorzaken waren (een combinatie van) 

huurachterstand, domiciliefraude en overlast.

Aanpak huurachterstand

De huurachterstand steeg van 580.000 euro eind december 2019 naar 768.000 euro eind 

december 2020. Een verklaring voor deze stijging kan enerzijds worden gevonden in de 

gewijzigde huurprijsberekening die vanaf 1 januari 2020 van kracht was en waardoor de 

huurprijs bij een groep bewoner de hoogte in ging. Anderzijds kunnen we ook spreken 

van een corona-effect. Zo kon onze sociale dienst door de coronamaatregelen minder 

huisbezoeken uitvoeren bij bewoners met huurschulden om een afbetalingsplan of 

bemiddeling op te starten. 

We zien de grootste stijging in huurachterstand bij de laagste inkomenscategorieën en bij 

de 65-plussers. 

Ondanks de inspanningen die WoninGent levert om huurachterstand strikt op te volgen, 

bedroeg de betalingsachterstand bij 981 huurders meer dan 50 euro, goed voor een 

totaalbedrag van 764.000 euro. Van deze 981 huurders waren er 114 in schuldbemiddeling 

en 15 onder bewindvoering. Met 457 huurders was er een afbetalingsplan afgesproken. 

Samenwerkingsprotocollen voor versnelde toewijs aan 

specifieke doelgroepen

De Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW Gent en Stad Gent werken nauw 

samen aan een versnelde doorstroming naar sociale huisvesting van daklozen, personen met 

geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren die begeleid zelfstandig wonen. Hiervoor 

werden verschillende samenwerkingsprotocollen in het leven geroepen. 

Elk jaar kunnen 52 personen via zo’n versnelde toewijs een sociale woning krijgen bij een van 

de vijf sociale huisvestingsmaatschappijen actief in Gent. WoninGent neemt het leeuwendeel 

van deze versnelde toewijzen op zich. 

In 2020 ging dit om 31 alleenstaanden/gezinnen: 

 › 27 via het protocol daklozen.

 › 3 via het protocol begeleid zelfstandig wonen.

 › 1 via het protocol geestelijke gezondheidsproblematiek.

De versnelde toewijs van sociale woningen via het daklozenprotocol is 

volledig gebaseerd op de principes van Housing First. Dit betekent dat de 

dakloze persoon zich niet moet verbinden tot een vorm van behandeling of 

begeleiding voor hij/zij een sociale woning kan huren. Eens in de woning, 

begeleidt een wooncoach van OCMW Gent deze persoon minstens zes 

maanden, waarbij het behoud van de woning als doelstelling centraal staat. 

In functie van de individuele situatie van de persoon, focust de begeleiding op:

 › creëren van een stabiele woonvorm;

 › behoud van de woning;

 › een goed onderhouden woning;

 › een huis wordt een Thuis;

 › activering in de ruime zin van het woord.

 

Sinds de start de samenwerkingsprotocollen voor versnelde toewijs heeft 

WoninGent op die manier een nieuwe  

thuis gegeven aan 664 personen. Voor veel van deze bewoners is dit een 

nieuwe start in hun leven. 
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De strijd tegen de bedwants 

Sinds een tweetal jaar zien we meer en meer bedwantsen opduiken bij bewoners. De bedwants is een hardnekkig ongedierte dat zich in 

appartementsgebouwen aan een sneltempo kan verspreiden. Een professionele behandeling is dan ook noodzakelijk. WoninGent investeerde in 2020 in 

het opbouwen van een uitgebreide kennis rond de bedwantsenproblematiek en in het ontwikkelen van een adequate aanpak. 

In 2020 behandelden we uitbraken van bedwantsen in volgende 

gebouwen:

 › Meierij (Ledeberg) en Dobbelslot (Gent centrum): in deze gebouwen 

ging het om individuele gevallen. In de Meierij organiseerden we 

begin 2020 naar aanleiding van de bedwantsenproblematiek een 

infosessie met de bewoners. 

 › Elektra (Watersportbaan): dit gebouw met 188 appartementen 

werd in volle coronacrisis getroffen door een bedwantsenplaag. Na 

controle van het volledige gebouw stelden we bedwantsen vast in 

47 appartementen. Enkele bewoners weigerden een professionele 

behandeling, waardoor er 42 van getroffen appartementen 

behandeld konden worden. 

 › Orion (Nieuw Gent): ook in dit gebouw werden we geconfronteerd 

met een ware bedwantsenplaag, die we door kordaat te 

handelen wisten te beheersen. We startten een intensieve 

communicatiecampagne, waarmee we 70% van de bewoners 

konden bereiken. Samen met de juridische cel van WoninGent en 

in samenspraak met de begeleidende organisaties op het terrein 

werden succesvolle acties ondernomen om toegang te krijgen tot 

de resterende woningen om een bestrijding uit te voeren. Eind 2020 

was de bestrijding nog volop aan de gang, deze zal in 2021 worden 

verdergezet. 

 

De steile opmars van de bedwants in onze gebouwen confronteerde WoninGent in 2020 met een nieuwe problematiek: bedwantsen worden immers 

niet erkend als een gevaar voor de volksgezondheid. Enerzijds betekent dit dat WoninGent slechts beperkte middelen kan inzetten om toegang tot 

de woning af te dwingen om een bestrijding uit te voeren. Anderzijds vallen hierdoor de kosten voor de bestrijding in de woning zelf ten laste van de 

huurder. 

WoninGent knoopte dan ook gesprekken aan met het oog op het 

uitwerken van een kostenmodel binnen de sector. We hopen in 2021  

de eerste resultaten op dit gebied te bereiken.

We konden in 2020 op basis van de opgedane ervaring alvast de prijs 

voor de bestrijding opnieuw onderhandelen, waarmee we de kostprijs 

voor de getroffen huurders significant konden reduceren. Anderzijds 

trokken we lessen op het gebied van het aanrekenen van kosten 

van preventieve behandelingen en de aanpak van onhygiënische 

woontoestanden. Voor beide zetten we in 2021 onze inspanningen voort 

om tot een goede oplossing te komen tegen een aanvaardbare kost.

WoninGent is vragende partij om de bedwantsenproblematiek op 

wijkniveau aan te pakken, gezien de snelheid waarmee het ongedierte 

kan uitgroeien tot een ware plaag. Daarnaast zijn er heel wat 

verhuisbewegingen aan de gang in onze gebouwen en willen we 

vermijden dat nieuwe gebouwen geïnfesteerd geraken. In oktober van 

2020 vond in Nieuw Gent een eerste wijkoverleg plaats met als thema 

de aanpak van bedwantsen.
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Flatwachters blijven een succesverhaal

In verschillende wijken heeft WoninGent flatwachters. 

Zij helpen mee aan een beter woonklimaat in onze grote 

appartementsgebouwen. In bepaalde wijken wordt de flatwachter 

voor meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen ingezet. 

De flatwachters worden elk door een SHM opgevolgd. Zo 

rapporteren 2 flatwachters aan WoninGent, 1 flatwachter aan de 

Volshaard en 1 flatwachter aan de Gentse Haard. Stad Gent geeft 

subsidies voor deze flatwachters.

Flatwachters hebben een heel uitgebreid en divers takenpakket. 

Ze controleren o.a. de gemeenschappelijke delen van de 

flatgebouwen op sluikstort, defecten, verboden voorwerpen in de 

gangen, vandalisme… en melden problemen aan de betrokken 

diensten. Ze voeren ook bepaalde kleine herstellingen 

zelf uit. Verder helpen de flatwachters mee om bewoners te 

sensibiliseren. Zo spreken de flatwachters actief bewoners 

aan die voor overlast of onveilige situaties zorgen, bijvoorbeeld 

door afval of meubels in de gangen achter te laten. Ze zetten 

ook acties op in bepaalde gebouwen. Daarnaast zijn ze een 

luisterend oor voor bewoners en verwijzen ze deze bewoners 

indien nodig door naar de juiste diensten. 

 

 

Sinds 2016 is de eerste flatwachter aan de slag in Nieuw Gent. 

Door de positieve respons werd het project flatwachters uitgebreid 

en kregen de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen subsidies 

voor extra flatwachters. In het voorjaar van 2018 startte een 

tweede flatwachter aan de Watersportbaan. Deze flatwachter 

staat in voor de hoogbouwtorens van de vier Gentse sociale 

huisvestingsmaatschappijen die er gebouwen hebben. Eind 2019 

kwam er een derde flatwachter de gelederen versterken. Ook 

deze flatwachter werkt in de gebouwen van meerdere sociale 

huisvestingsmaatschappijen op de sites Aloïs Joosstraat en Cornelis 

Sneyssonestraat in de Rabotwijk. In 2020 kwam een vierde 

flatwachter in dienst die actief is in de Muide en Brugse Poort. 

Een nieuwe bestemming voor tijdelijk leegstaande panden 

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 wordt gerenoveerd of 

gesloopt en vervangen. 

Op 31 december 2020 waren er 48 woningen verhuurd aan CAW 

Oost-Vlaanderen. Dit is een stijging van 18 woningen ten opzichte 

van 31 december 2019 met 30 verhuurde woningen aan CAW Oost-

Vlaanderen. 

De politiediensten van de Stad Gent en andere hulpdiensten maakten 

in 2020 ook handig gebruik van het leegstaande appartementsgebouw 

in de Jubileumlaan 194-380. Dergelijke leegstaande 

appartementsgebouwen vormen een unieke gelegenheid om speciale 

technieken te oefenen. 

POLITIE
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Een nieuwe klachtenprocedure

WoninGent zette in 2020 in op een verdere professionalisering van 

de manier waarop we klachten behandelen. In maart 2020 werd de 

klachtenbehandeling onder de vleugels van de juridische cel ondergebracht. 

We schreven een nieuwe, klantvriendelijke interne klachtenprocedure uit. 

Daarbij trekken we volop de kaart van eenvoud en transparantie. 

Beter bereikbaar

We maakten het nog eenvoudiger om een klacht in te dienen:

 › We lanceerden het e-mailadres klachten@woningent.be. Vroeger 

dienden klachten naar een algemeen e-mailadres gestuurd te 

worden. Het nieuwe e-mailadres is duidelijk, herkenbaar en zorgt 

ervoor dat er geen klachten verloren kunnen gaan. 

 › We plaatsten een online klachtenformulier op onze website. 

Bewoners kunnen nu in enkele muisklikken hun klacht indienen. 

 › Voor bewoners die niet digitaal geletterd zijn, ontwikkelden we 

een klachtenkaart. Zij kunnen deze kaart (laten) invullen en ons 

eenvoudig bezorgen. 

Klachten als knipperlichten

We zien klachten als een opportuniteit tot zelfreflectie en als hefboom om onze 

dienstverlening waar nodig te verbeteren. We beschouwen klachten als knipperlichten die 

pijnpunten in onze werking naar boven brengen. Op basis van het aantal en het type klachten 

die we ontvangen, formuleert de klachtenbehandelaar verbetervoorstellen en aanbevelingen 

voor de betrokken diensten. We zetten een periodieke rapportering naar het management en 

bestuur in de steigers, zodat bepaalde tendensen kunnen worden opgemerkt en geanalyseerd. 

 

Klacht versus melding

We verfijnden het onderscheid tussen klachten en meldingen. Een melding gaat over een 

opmerking, een feit, een gevraagde aanpassing of een eerste aanduiding van een tekortkoming. 

Een melding is een verzoek tot actie aan het adres van een bepaalde dienst. Het is deze dienst 

die de melding zal opvolgen. Het verschil met een klacht is dat een melding niet noodzakelijk 

een conflictsituatie impliceert. We stelden vast dat er vrij veel meldingen als klachten werden 

ingediend. Om die reden startten we een informatiecampagne bij onze medewerkers en 

bewoners om het verschil tussen klachten en meldingen te verduidelijken en om hen te 

informeren hoe zij op een laagdrempelige manier meldingen kunnen doorgeven. 

 

Verdere verbeteringen

Op deze verbeterpunten willen we in 2021 verder inzetten:

 › We streven ernaar om nog sneller een antwoord te bezorgen dan dat de wettelijke en 

reglementaire behandelingstermijnen voorschrijven.

 › We zullen actief inzetten op klachtendetectie. Wanneer een klacht door een collega 

wordt ontvangen, moet deze nog meer de reflex krijgen om de klacht over te maken aan 

de klachtenbehandelaar voor verdere formele klachtenbehandeling.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

316 klachten
183 gegrond

189 klachten
96 gegrond

145 klachten
64 gegrond

184 klachten
133 gegrond

166 klachten
98 gegrond

140 klachten
70 gegrond

189 klachten
80 gegrond
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Overzicht klachten 2020

Eerstelijnsklachten

Aantal klachten

Totaal aantal klachten:    189 

Aantal (deels) ontvankelijke klachten:  143 

Aantal (deels) gegronde klachten:   80 

Aantal (deels) opgelost klachten:   172

In 2020 steeg het aantal klachten t.o.v. 2019. Deze stijging kan wellicht grotendeels 

worden verklaard door de coronacrisis, wat een grotere aandacht voor de eigen 

woning en leefomgeving met zich meebracht, en door de nieuwe klachtenprocedure 

van WoninGent, die het eenvoudiger maakt om een klacht in te dienen. 

Via welke weg ontvingen we de klachten? 

Bepaalde klachten ontvingen we via meerdere kanalen en zijn dus meermaals 

vertegenwoordigd in de cijfers: 

(Onder meer) Huurder   151 

(Onder meer) Vlaamse Ombudsdienst 15 

(Onder meer) Stad Gent   14 

(Onder meer) Gentse Ombudsdienst 61

Waarover gingen de klachten? 

Net zoals in 2019 had het grootste deel van de klachten betrekking op het onderhoud 

en herstel van de woning of de gemeenschappelijke delen (105). 

Daarnaast ontvingen we ook klachten over de behandeling van huurdersdossiers (26), 

de manier waarop een overlastdossier werd opgevolgd (23), herstelfacturen (14), de 

manier waarop WoninGent (kandidaat-)huurders informeert (14), de afrekening (11) en 

de berekening van de huurprijs (3). 

Bepaalde klachten gingen over meerdere categorieën en zijn in deze cijfers dan ook 

meermaals vertegenwoordigd.

Tweedelijnsklachten13 

Aantal klachten 

Deze klachten bereikten ons via volgende kanalen:

Vlaamse Ombudsdienst  1 

Gentse Ombudsdienst  3

Waarover gingen de klachten? 

Het onderwerp van de klachten ging vooral over 

onderhoud en herstellingen (3). 

13  WoninGent vermeldt voor het eerst tweedelijnsklachten in het 

jaarverslag, omdat de nieuwe klachtenprocedure een duidelijk 

onderscheid tussen eerste- en tweedelijnsklachten mogelijk 

maakt. De vermelde cijfers hebben evenwel enkel betrekking tot 

de periode na de invoering van de nieuwe klachtenprocedure. 

3 Onze huurders en  
kandidaten in 202014

14 Alle cijfers in de hoofdstuk betreffen de cijfers d.d. 31.12.2020

Aantal klachten

Totaal aantal klachten 189

Aantal (deels) ontvankelijke klachten 143

Aantal (deels) gegronde klachten 80

Aantal (deels) opgelost klachten 172

(Onder meer) Huurder 151

(Onder meer) Vlaamse Ombudsdienst 15

(Onder meer) Stad Gent 14

(Onder meer) Gentse Ombudsdienst 61
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68% >50j

Inkomen (cumulatief percentage)

Profiel huurders

83% 17%

54% 19%

10%

53%

67%

€ 16.197,33

€ 18.697,33

Marktwaarde Marktwaarde

Huurprijs Huurprijs

<

<

16%

Mediaan € 616 Mediaan € 683

Mediaan € 254 Mediaan € 307

Gemiddelde € 632 Gemiddelde € 683

Gemiddelde € 301 Gemiddelde € 369

Woningen
8.916

14  Alle cijfers in de hoofdstuk betreffen de cijfers d.d. 31.12.2020

Huurders 

14.651 
Aantal bewoners

7.326
Aantal huurders

Mutatie

Opname rusthuis 

Overlijden

51% 21%

17684

11550

7727

6%

Hoofdreden toewijzingen Top 3 reden van opzeg

21%

7.678

70% <50j

Aantal kandidaat-huurders

Inkomen (cumulatief percentage)

Profiel kandidaat-huurders

18%

67%

77%

€ 6.197,33

€ 16.197,33

€ 18.697,33

<

<

<

IN UIT

239 715 

Verhuringen

Kandidaten

(rationele bezetting/herhuisvesting)

Verhuringen Al huurder

Nieuwe huurder

185 
54

Verplichte herhuisvesting

Voorrangsmutatie

Versnelde toewijs  
daklozenprotocol
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Samenstelling gezin

2019 2020

Gezinstype 
huurders

Aantal % Cum. % Aantal % 54,22

alleenstaande 4.058 53,52 53,52 3.972 54,22 72,06

1 volwassene + 
kind(eren)

1.369 18,06 71,58 1.307 17,84 73,12

1 volwassene + 
bijwoner(s)

70 0,92 72,50 78 1,06 74,19

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

61 0,80 73,31 78 1,06 84,33

2 volwassenen 790 10,42 83,72 743 10,14 99,49

2 volwassenen + 
kind(eren)

1.193 15,73 99,46 1.111 15,17 99,58

2 volwassenen + 
bijwoner(s)

5 0,07 99,53 6 0,08 100,00

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

36 0,47 100,00 31 0,42 100

TOTAAL 7.582 100 100 7.326 100 100

2019 2020

Gezinstype  
kandidaten

Aantal % Cum. % Aantal % 54,22

alleenstaande 3.394 50,17 50,17 3.908 50,90 50,90

1 volwassene + 
kind(eren)

1.416 20,93 71,10 1.603 20,88 71,78

1 volwassene + 
bijwoner(s)

60 0,89 71,99 64 0,83 72,61

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

37 0,55 72,54 42 0,55 73,16

2 volwassenen 380 5,62 78,15 426 5,55 78,71

2 volwassenen + 
kind(eren)

1.441 21,30 99,45 1.589 20,70 99,40

2 volwassenen + 
bijwoner(s)

4 0,06 99,51 6 0,08 99,48

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

33 0,49 100,00 40 0,52 100,00

TOTAAL 6.765 100 100 7.67815 100 100

Kandidaat-huurders

Huurders

Kandidaat-huurders

Huurders

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

alleenstaande 1 volwassene
+ kind(eren

1 volwassene
+ bijwoner(s)

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

2 volwassenen 2 volwassenen
+ kind(eren)

2 volwassenen
+ bijwoner(s)

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

Huurders Kandidaat-huurders

Gezinstype

Huurders Kandidaat-huurders

Gezinstype Aantal % Cum. % Aantal % Cum. %

Alleenstaande 3.972 54,22 54,22 3.908 50,90 50,90

1 volwassene + 
kind(eren)

1.307 17,84 72,06 1.603 20,88 71,78

1 volwassene + 
bijwoner(s)

78 1,06 73,12 64 0,83 72,61

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

78 1,06 74,19 42 0,55 73,16

2 volwassenen 743 10,14 84,33 426 5,55 78,71

2 volwassenen + 
kind(eren)

1.111 15,17 99,49 1.589 20,70 99,40

2 volwassenen + 
bijwoner(s) 

6 0,08 99,58 6 0,08 99,48

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

31 0,42 100,00 40 0,52 100,00

TOTAAL 7.326 100 100 7.678 100 100

Samenstelling gezin

15  Het aantal kandidaat-huurders steeg in 2020 ten opzichte van 2019, omdat er in 2020 geen actualisering van de wachtlijsten is doorgevoerd. WoninGent doet elke 2 jaar (= 

in oneven jaren) een actualisering van de wachtlijsten, waarbij kandidaat-huurders moet bevestigen dat zij ingeschreven willen blijven op wachtlijst. Dit gaat gepaard met een 

afname van het aantal kandidaat-huurders, omdat een deel van de kandidaat-huurders van de wachtlijst wordt geschrapt. In jaren waarin geen actualisering plaatsvindt, groeit 

het aantal kandidaten aan. 
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Kandidaat-huurders

Huurders

Kandidaat-huurders

Huurders

Huurders Kandidaat-huurders

Leeftijd Aantal % Cum.  % Aantal % Cum.  %

<20 4 0,05 0,05 80 1,04 1,04

20-29 266 3,63 3,69 1.632 21,26 22,30

30-39 863 11,78 15,47 1.960 25,53 47,82

40-49 1.241 16,94 32,41 1.677 21,84 69,67

50-59 1.526 20,83 53,24 1.182 15,39 85,06

60-69 1.478 20,17 73,41 782 10,18 95,25

70-79 1.123 15,33 88,74 292 3,80 99,05

80-89 690 9,42 98,16 67 0,87 99,92

90-99 134 1,83 99,99 6 0,08 100,00

>100 1 0,01 100,00 0 0,00 100,00

TOTAAL 7.326 100 100 7.678 100 100

Leeftijd Leeftijd

2019 2020

Leeftijd  
huurders

Aantal % Cum. % Aantal % 54,22

<20 8 0,11 0,11 4 0,05 0,05

20-29 330 4,35 4,46 266 3,63 3,69

30-39 951 12,54 17,00 863 11,78 15,47

40-49 1.286 16,96 33,96 1.241 16,94 32,41

50-59 1.577 20,80 54,76 1.526 20,83 53,24

60-69 1.472 19,41 74,18 1.478 20,17 73,41

70-79 1.133 14,94 89,12 1.123 15,33 88,74

80-89 692 9,13 98,25 690 9,42 98,16

90-99 132 1,74 99,99 134 1,83 99,99

>100 1 0,01 100,00 1 0,01 100,00

TOTAAL 7.582 100 100 7.326 100 100

2019 2020

Leeftijd  
kandidaten

Aantal % Cum. % Aantal % 54,22

<20 95 1,40 1,40 80 1,04 1,04

20-29 1.522 22,50 23,90 1.632 21,26 22,30

30-39 1.720 25,42 49,33 1.960 25,53 47,82

40-49 1.481 21,89 71,22 1.677 21,84 69,67

50-59 1.033 15,27 86,49 1.182 15,39 85,06

60-69 634 9,37 95,86 782 10,18 95,25

70-79 229 3,39 99,25 292 3,80 99,05

80-89 49 0,72 99,97 67 0,87 99,92

90-99 2 0,03 100,00 6 0,08 100,00

>100 0 0,00 100,00 0 0,00 100,00

TOTAAL 6.765 100 100 7.678 100 100

Huurders Kandidaat-huurders

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 >100
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Huurders Kandidaat-huurders

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

0 - 6.197,33 165 2,25 2,25 1.397 18,19 18,19

6.197,34 - 8.697,33 121 1,65 3,90 442 5,76 23,95

8.697,34 - 11.197,33 572 7,81 11,71 888 11,57 35,52

11.197,34 - 13.697,33 931 12,71 24,42 837 10,90 46,42

13.697,34 - 16.197,33 2.089 28,51 52,93 1.595 20,77 67,19

16.197,34 - 18.697,33 1.002 13,68 66,61 744 9,69 76,88

18.697,34 - 21.197,33 603 8,23 74,84 504 6,56 83,45

21.197,34 - 23.697,33 410 5,60 80,44 351 4,57 88,02

23.697,34 - 26.197,33 295 4,03 84,46 233 3,03 91,05

26.197,34 - 28.697,33 256 3,49 87,96 162 2,11 93,16

28.697,34 - 31.197,33 223 3,04 91,00 156 2,03 95,19

31.197,34 - 33.697,33 164 2,24 93,24 106 1,38 96,57

33.697,34 - 36.197,33 125 1,71 94,95 99 1,29 97,86

36.197,34 - 38.697,33 79 1,08 96,03 65 0,85 98,71

38.697,34 - 41.197,33 76 1,04 97,06 31 0,40 99,11

41.197,34 - 215 2,94 100,00 68 0,89 100,00

TOTAAL 7.326 100 100 7.678 100 100

Inkomen Inkomen

2019 2020

Inkomen huurders Aantal % Cum.  % Aantal % Cum. %

0 - 6.197,33 198 2,61 2,61 165 2,25 2,25

6.197,34 - 8.697,33 173 2,28 4,89 121 1,65 3,90

8.697,34 - 11.197,33 666 8,78 13,68 572 7,81 11,71

11.197,34 - 13.697,33 1.173 15,47 29,15 931 12,71 24,42

13.697,34 - 16.197,33 2.153 28,40 57,54 2.089 28,51 52,93

16.197,34 - 18.697,33 994 13,11 70,65 1.002 13,68 66,61

18.697,34 - 21.197,33 559 7,37 78,03 603 8,23 74,84

21.197,34 - 23.697,33 360 4,75 82,77 410 5,60 80,44

23.697,34 - 26.197,33 293 3,86 86,64 295 4,03 84,46

26.197,34 - 28.697,33 224 2,95 89,59 256 3,49 87,96

28.697,34 - 31.197,33 208 2,74 92,34 223 3,04 91,00

31.197,34 - 33.697,33 153 2,02 94,36 164 2,24 93,24

33.697,34 - 36.197,33 94 1,24 95,59 125 1,71 94,95

36.197,34 - 38.697,33 84 1,11 96,70 79 1,08 96,03

38.697,34 - 41.197,33 59 0,78 97,48 76 1,04 97,06

41.197,34 - 191 2,52 100,00 215 2,94 100,00

TOTAAL 7.582 100 100 7.326 100 100

2019 2020

Inkomen kandidaten Aantal % Cum.  % Aantal % Cum. %

0 - 6.197,33 1.435 21,21 21,21 1.397 18,19 18,19

6.197,34 - 8.697,33 365 5,40 26,61 442 5,76 23,95

8.697,34 - 11.197,33 784 11,59 38,20 888 11,57 35,52

11.197,34 - 13.697,33 822 12,15 50,35 837 10,90 46,42

13.697,34 - 16.197,33 1.415 20,92 71,26 1.595 20,77 67,19

16.197,34 - 18.697,33 617 9,12 80,38 744 9,69 76,88

18.697,34 - 21.197,33 334 4,94 85,32 504 6,56 83,45

21.197,34 - 23.697,33 267 3,95 89,27 351 4,57 88,02

23.697,34 - 26.197,33 190 2,81 92,08 233 3,03 91,05

26.197,34 - 28.697,33 150 2,22 94,29 162 2,11 93,16

28.697,34 - 31.197,33 117 1,73 96,02 156 2,03 95,19

31.197,34 - 33.697,33 107 1,58 97,61 106 1,38 96,57

33.697,34 - 36.197,33 62 0,92 98,52 99 1,29 97,86

36.197,34 - 38.697,33 30 0,44 98,97 65 0,85 98,71

38.697,34 - 41.197,33 19 0,28 99,25 31 0,40 99,11

41.197,34 - 51 0,75 100,00 68 0,89 100,00

TOTAAL 6.765 100 100 7.678 100 100
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Huurprijs Huurprijs

Huurprijs

2019 2020

Mediaan huurprijs appartement: € 217 € 254

Gemiddelde huurprijs appartement: € 252 € 301

Mediaan huurprijs huis: € 278 € 307

Gemiddelde huurprijs huis: € 345 € 369

Marktwaarde

2019 2020

Mediaan marktwaarde appartement: € 468 € 616

Gemiddelde marktwaarde appartement: € 511 € 623

Mediaan marktwaarde huis: € 701 € 683

Gemiddelde marktwaarde huis: € 698 € 683

Gemiddelde huurprijzen16 en marktwaardes17

16  Vanaf 1 januari 2020 wijzigde de Vlaamse Regering de manier, waarop sociale huisvestingsmaatschappijen de huurprijs berekenen. Ten eerste wordt het inkomen van de sociale 

huurders anders berekend. Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van alle bewoners ouder dan 18 jaar. Een uitzondering zijn de inkomsten van meerderjarige 

kinderen voor wie de huurder nog kinderbijslag krijgt die niet meetellen en de inkomsten van gezinsleden met een ernstige handicap die niet of slechts gedeeltelijk meetellen. We 

kijken ook niet langer naar het inkomen van 3 jaar geleden, maar naar het inkomen in het jaar, waarop het meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Ten tweede werd er een 

energiecorrectie ingevoerd voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie, een zuinige verwarmingsketel of zonne-energie. Ten derde bepalen we de 

marktwaarde van de sociale huurwoning via de sociale huurschatter (zie voetnoot 17). Deze nieuwe berekeningswijze van de huurprijs zorgde ervoor dat de gemiddelde huurprijs in 

2020 steeg ten opzichte van 2019.

17  Vanaf 1 januari 2020 berekenen alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen de marktwaarde van hun sociale woningen met de sociale huurschatter. De sociale 

huurschatter is ontwikkeld door de Vlaamse Regering. De nieuwe sociale huurschatter bepaalt de marktwaarde van een sociale huurwoning op basis van verschillende parameters. 

Onder andere de ligging van de woning maar ook woningkenmerken zoals het bouwjaar, het aantal slaapkamers, parkeerplaatsen, het aantal verdiepingen, de uitrusting van de 

keuken, verwarming en isolatie spelen een rol. Op basis van de parameters zoals deze worden meegenomen in de sociale huurschatter, steeg de gemiddelde marktwaarde van de 

appartementen van WoninGent. De gemiddelde marktwaarde van de huizen kende een lichte daling.

Huurders

Huurprijs 2020 Aantal % Cum. %

101-150 0 0,00 0,00

151-200 898 12,26 12,26

201-250 2.358 32,19 44,44

251-300 1.582 21,59 66,04

301-350 657 8,97 75,01

351-400 450 6,14 81,15

401-450 318 4,34 85,49

451-500 235 3,21 88,70

501-550 258 3,52 92,22

551-600 203 2,77 94,99

601-650 167 2,28 97,27

651-700 86 1,17 98,44

701-750 69 0,94 99,39

751-800 32 0,44 99,82

801- 13 0,18 100,00

Totaal 7.326 100 100
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Huurprijs

Huurprijs 2019 Huurprijs 2020

Huurprijs Aantal % Cum. % Aantal % Cum. %

101-150 392 5,17 5,17 0 0,00 0,00

151-200 2.475 32,63 37,80 898 12,26 12,26

201-250 1.811 23,88 61,67 2.358 32,19 44,44

251-300 904 11,92 73,59 1.582 21,59 66,04

301-350 517 6,82 80,41 657 8,97 75,01

351-400 343 4,52 84,93 450 6,14 81,15

401-450 357 4,71 89,64 318 4,34 85,49

451-500 298 3,93 93,57 235 3,21 88,70

501-550 215 2,83 96,40 258 3,52 92,22

551-600 100 1,32 97,72 203 2,77 94,99

601-650 61 0,80 98,52 167 2,28 97,27

651-700 35 0,46 98,98 86 1,17 98,44

701-750 33 0,44 99,42 69 0,94 99,39

751-800 23 0,30 99,72 32 0,44 99,82

801- 18 0,24 99,96 13 0,18 100,00

Totaal 7.582 100 100 7.326 100 100

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

Overzicht Sociale Woningen
TYPE WONING AANTAL %

Woningen aangepast aan  
personen met een zorgbehoefte

Studio 458 5,14  › 10 studio’s voor bejaarden.

3.270 36,68  › 672 appartementen voor bejaarden18.

 › 34 appartementen voor personen met een handicap.

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

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

2.774 31,11  › 29 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.

846 9,49

49 0,55

102 1,14  › 93 eengezinswoningen met één slaapkamer zijn bejaardenwoningen.

238 2,67

987 11,07

182 2,04

10 0,11

TOTAAL 8.916 100

x1

x2

x3

x3

x2/2,5

x1/1,5

x4

x4

x5

Huis

Appartement

Het totale aantal woningen daalde van 9.126 in 2019 naar 8.916 in 2020. Dit is een gevolg van de renovatie- en vervangingsbouwprojecten die WoninGent uitvoert. Gebouwen 
die zijn overgedragen aan de aannemer, verdwijnen immers uit de cijfers. Zo startten in 2020 de sloopwerken aan de derde Rabottoren en aan een appartementsgebouw in de 
Vogelenzang, samen goed voor zo’n 200 woningen. Daarnaast leverde WoninGent 92 gerenoveerde of vernieuwde sociale woningen op.
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Toewijs 2019 2020

Al huurder 205 185

Nieuwe huurder 105 54

Totaal 310 239

IN: 239 

Al huurder: 185 

Nieuwe huurder: 54

Het aantal toewijzingen daalde van 310 in 2019 naar 239 in 2020. De geldende coronamaatregelen hadden repercussies op het aantal toewijzingen. 

Onder andere bouwprojecten, plaatsbeschrijvingen, contractbesprekingen en herhuisvestingen liepen vertragingen op. Daarnaast legde WoninGent in 

2020 verder een buffer aan van woningen om bewoners vlot te kunnen verhuizen in het kader van de vele renovatieprojecten en ging een groot aantal 

toewijzingen om verplichte verhuizingen. Zulke dossiers vergen begeleiding op maat en zijn dus tijdsintensiever dan gewone toewijsdossiers.

De top 3 redenen van toewijs waren in 2020:

1. Verplichte herhuisvesting: 35%

2. Voorrangsmutatie: 21%

3. Versnelde toewijs van dakloze personen: 11%

In 2019 stond de toewijs van een sociale woning aan kandidaten op de reguliere wachtlijst 

nog op de derde plaats. In 2020 zakt dit type van toewijs een plaats naar beneden ten 

voordele van de versnelde toewijs aan dakloze personen. Omwille van de vele renovaties die 

WoninGent doorvoert, neemt het aantal verplichte herhuisvestingen toe. Met de uitrol van 

het IMJP zal het aandeel verplichte herhuisvestingen de komende jaren verder toenemen. 

Reden van toewijs 2020 Aantal %

Verplichte herhuisvesting 84 35,15

Voorrangsmutatie 50 20,92

Versnelde toewijs - protocolda-
klozen

27 11,30

Chronologische toewijs van de 
wachtlijst

23 9,62

Renovatie (technisch dossier) 23 9,62

Woonbezettingsnorm 14 5,86

Herhuisvesting door verkoop 7 2,93

Woning aangepast 5 2,09

Versnelde toewijs - protocol 
begeleid zelfstandig wonen

3 1,26

Versnelde toewijs - bijzondere  
omstandigheden van sociale aard

2 0,84

Versnelde toewijs - protocol 
geestelijke gezondheidszorg

1 0,42

Totaal 239 100

Verhuringen UIT: 715

Het aantal opzeggingen steeg van 547 in 2019 naar 715 in 2020. De voornaamste redenen voor opzeg blijven ook in 2020 de verhuis naar een andere 

sociale woning omwille van verplichte herhuisvesting of mutatie en de vergrijzing van het bewonersbestand (overlijden of rusthuisopname). 

Reden van opzeg 2020 Aantal %

Mutatie/verplichte  
herhuisvesting

176 24,62

Opname rusthuis 115 16,08

Overlijden 77 10,77

Nieuwe hoofdhuurder 46 6,43

Opzeg WiG 31 4,34

Uitzetting 21 2,94

Onbeheerde  
nalatenschap

19 2,66

Aankoop woning 11 1,54

Opzeg eigen verzoek 11 1,54

Eigendom 6 0,84

Verhuis buitenland/ 
gemeente

6 0,84

Andere 196 27,41

Totaal 715 100

Verhuringen

Verplichte herhuisvesting

Voorrangsmutatie

Versnelde toewijs - protocol daklozen

Chronologische toewijs van de wachtlijst

Renovatie (technisch dossier)

Woonbezettingsnorm

Herhuisvesting door verkoop

Woning aangepast

Versnelde toewijs - protocol begeleid zelfstandig wonen

Versnelde toewijs - bijzondere omstandigheden van sociale aard

Mutatie/verplichte herhuisvesting

Opname rusthuis

Overlijden

Nieuwe hoofdhuurder

Opzeg WiG

Uitzetting

Onbeheerde nalatenschap

Aankoop woning

Opzeg eigen verzoek

Eigendom

Verhuis buitenland/gemeente

Andere
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Een nieuw beleid

WoninGent stelde in 2020 een beleidsnota op voor de periode 

2020-2025. Deze beleidsnota werd op 1 september 2020 

goedgekeurd door de raad van bestuur. In de 2de helft van 2020 

zetten we de eerste stappen om de inhoud van de beleidsnota te 

concretiseren in een beleidsplan met welomlijnde doelstellingen. In 

2021 zullen we dit plan finaliseren. 

De volledige beleidsnota is te consulteren via onze website  

www.woningent.be/over-woningent/beleidsplan

10 krachtlijnen beleid 2020-2025

1. Een investeringsmeerjarenplan voor meer 

kwaliteitsvolle sociale woningen

Ondanks de vele renovatie- en vervangingsbouwprojecten van 

de voorbije jaren is de algemene staat van ons patrimonium niet 

verbeterd. Dit komt omdat de achteruitgang van de gebouwen 

sneller gaat dan de vernieuwing ervan. WoninGent reageert 

daadkrachtig met een investeringsmeerjarenplan 2020-2030 
voor renovatie, vervangingsbouw en nieuwbouw (IMJP):

1. Met dit plan willen we in de eerste plaats de 40% woningen 
aanpakken die vandaag verouderd en uitgeleefd zijn of die 

dat in de loop van de volgende 10 jaar zullen worden. 

2. Daarnaast wil WoninGent als belangrijke woonpartner 

zorgen voor meer kwaliteitsvolle sociale woningen in 

de steeds groeiende Stad Gent. Daarom wil WoninGent in 

nauwe samenwerking met Stad Gent nog meer inzetten op 

nieuwbouw. 

3. WoninGent wil verder de globale kwaliteit van het 

patrimonium verbeteren. We werken hiervoor doelgerichte 

programma’s uit rond thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid 

en gezondheid. 

4. Tot slot willen we onze bestaande woningen zo 
lang mogelijk in goede staat houden tegen een 

verantwoorde kost. Hiervoor zullen we een proactief cyclisch 

onderhoudsprogramma uitwerken.

2. Resultaten door samenwerking en focus

De realisatie van het IMJP staat centraal. Daarom focussen we 

op onze kerntaken. Om ons ambitieuze IMJP te realiseren is 

een capaciteitsverhoging nodig. We zetten daarom in op 

samenwerkingen met de Stad Gent en andere partners. 

WoninGent haalt de banden met Stad Gent nog steviger aan. 

We willen als oudste en tweede grootste SHM van Vlaanderen 

ook in de toekomst onze cruciale bijdrage aan het sociale 

woonbeleid van Stad Gent blijven leveren. We werken intensief 
en transparant samen met Stad Gent om de ambities van Stad 

Gent te helpen realiseren. 

1

2

3

4
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3. Leefbare gebouwencomplexen en 

woonomgevingen

WoninGent heeft bij de ontwikkeling van bouwprojecten aandacht 

voor ingrepen die een positieve impact hebben op de 
leefbaarheid in de gebouwen. We doen dit o.a. door het aantal 

woningen per ingang te beperken en door te kiezen voor een 

goede en evenwichtige mix aan typologieën. 

In samenwerking met Stad Gent besteden we ook aandacht 

aan de leefbaarheid van de directe omgeving van onze 

wooncomplexen en aan hun inplanting in de ruimere buurt. Alle 
bewoners, zowel jong als oud, moeten zich thuis voelen in 
onze woningen. 

4. Duurzaamheid als leidraad

WoninGent maakt een actieplan op voor een klimaatneutraal 
patrimonium tegen 2050. Bij de keuze tussen een 

totaalrenovatie, deelrenovatie en vervangingsbouw vormt 

duurzaamheid een belangrijk criterium. We zetten in op duurzame 

technieken die hun degelijkheid hebben bewezen, eerder dan 

nieuwe technieken uit te proberen. 

We werken met prioriteiten, maar houden daarbij rekening 

met het totale plaatje. In eerste instantie kiezen we voor deze 

aspecten die de grootste (voelbare) verbetering meebrengen voor 

de bewoners zoals ingrepen op het gebied van energieprestatie, 

binnenklimaat, materialen en welzijn. Daarnaast gaat onze 

aandacht uit naar ingrepen op het gebied van waterhuishouding, 

afvalbeheer en mobiliteit. 

5. Een goede financiële huisvader

Financiële leefbaarheid vormt samen met de kwaliteit van het 

patrimonium een belangrijke pijler in het beleid van WoninGent. We 

nemen structurele maatregelen om de begroting onder controle 
te houden en onze cashpositie te vrijwaren. Een omvattende 

budgettering van het IMJP en van het onderhoudsplan moet 

ervoor zorgen dat we onze kosten voor onderhoud en beheer nog 

beter onder controle hebben. We zetten ook sterker in op FS3-
financiering, bijvoorbeeld voor deelrenovaties. 

We maken optimaal gebruik van de budgetten die door Stad 

Gent worden voorzien. We onderzoeken in overleg met Stad Gent 

de mogelijke pistes om kosten bij projecten te drukken, maar 

benutten ook alle overige mogelijkheden tot extra financiering 

via andere beleidsniveaus (Vlaams, federaal en Europees) optimaal.

Door het lage inkomen van onze bewoners, kampt WoninGent meer 

dan andere SHM met huurachterstand bij zittende en vertrokken 

huurders. We nemen actie om deze betalingsachterstand tot 
een minimum te beperken, maar verliezen daarbij de individuele 

problematieken niet uit het oog. We zetten o.a. verder in op de 

samenwerking met OCMW Gent en op verzoeningszittingen en 

afbetalingsplannen. 

6. Een mensgerichte ondersteuning en een 

aanbod in functie van onze doelgroep

De noodzakelijke uitvoering van het IMJP zal ingrijpend zijn voor 

heel veel bewoners, omdat zij herhuisvest zullen worden. Daarom 

ontwikkelen we een sociaal begeleidingsplan waarin de 

bewoners centraal staan.

WoninGent informeert bewoners over het aanbod van 

netwerkpartners zoals Samenlevingsopbouw, OCMW … Om er 

mee voor te zorgen dat zoveel mogelijk bewoners bereikt worden, 

bouwen we onze goede samenwerkingen met sociale partners 

verder uit. 

Onze bewoners vormen een heel diverse groep. We 

erkennen de uniciteit van al onze bewoners. Maar in onze 

appartementsgebouwen kan deze grote diversiteit soms leiden tot 

spanningen en problemen. In overleg met stedelijke diensten en 

gespecialiseerde organisaties wil WoninGent dan ook de nodige 

knowhow opbouwen om op een goede manier om te gaan met 

diversiteit, inclusie en het samenleven van verschillende 
doelgroepen. 
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7. Transparante communicatie en klant-

vriendelijke dienstverlening

We zetten verder in op een transparante, tijdige en heldere 

communicatie met onze bewoner en kandidaten en op een 

professionele en klantvriendelijke dienstverlening. We gebruiken 

meer digitale communicatiekanalen om onze bewoners en 

kandidaten sneller en gerichter te kunnen informeren, maar 

verliezen daarbij de bewoners die dit niet kunnen niet uit het oog. 

We nemen actie om herstellingsaanvragen en meldingen van 

technische problemen door bewoners op een meer doortastende 

en transparante manier aan te pakken. 

We brengen de knelpunten rond de huurlasten in kaart en 

zoeken waar nodig naar oplossingen die sociaal en transparant 

zijn. We zorgen dat afrekeningen binnen een redelijke termijn en 

op een correcte manier gebeuren. 

We implementeren een nieuwe klantvriendelijke klachten-
procedure. Daarbij trekken we volop de kaart van eenvoud en 

transparantie. 

8. Rechten, maar ook plichten

WoninGent is een sociale organisatie die bewoners en kandidaten 

ondersteunt volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen, 

zowel bij het garanderen van hun rechten als het naleven van hun 

plichten. 

We willen een aangename woonomgeving voor al onze bewoners. 

Daarom volgen we problemen met overlast van dichtbij op. 

Bewoners die aanhoudend overlast veroorzaken begeleiden we via 

een geijkte overlastprocedure naar alternatief gedrag. Indien nodig 

stoppen we de huurovereenkomst. 

We blijven daarnaast inzetten op het bestrijden van alle vormen 

van fraude. 

9. Versterkend samenwerken met onze bewoners

WoninGent luistert naar de stem van onze bewoners. Op basis van hun feedback optimaliseren 

we onze dienstverlening waar mogelijk. We zetten in op een versterkende en opbouwende 

samenwerking met onze bewoners via een bewonersraad, waar een vaste groep bewoners 

optreedt als klankbord en mee nadenkt over creatieve en constructieve oplossingen. Verder 

willen we een adviesraad voor stakeholders van WoninGent ontwikkelen.

10. Een open organisatie met gedragen 

waarden

WoninGent zet verder in op een intern traject om onze 

HOME-waarden (Houvast, Ondersteunend, Mensgericht en 

Engagement) inherent onderdeel te maken van onze werking, 

waarbij ze als leidraad dienen in onze dagelijkse handelingen en 

interacties. 

We investeren in procesmanagement, digitalisering en 

automatisering. Om een snelle en correcte dienstverlening te 

kunnen aanbieden en de interne werking zo kostenefficiënt 

mogelijk te organiseren, zet WoninGent daarbij in op een 

digitale weerspiegeling van de kernprocessen binnen de 

verschillende softwaresystemen. 

Net zoals andere lokale overheden wil WoninGent ook dat 

de diversiteit van de Gentse samenleving zich weerspiegelt 

in haar personeelsbestand. We blijven dit meenemen in ons 

aanwervingsbeleid. 
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5 Een moderne werkgever

WoninGent = HOME

In 2020 zetten we het een traject rond interne waarden verder. In 2019 organiseerden we verschillende workshops om samen met het personeel tot een 

set van interne waarden te komen die breed gedragen zijn en een sterke verankering vinden in de hele organisatie. We lieten ons begeleiden door De 

Aanstokerij tijdens dit traject. 

Begin 2020 werden deze HOME-waarden en de bijhorende personages aan de medewerkers voorgesteld. Medewerkers konden tijdens actieve 

workshops aan de hand van doelgerichte spel- en samenwerkingsvormen de HOME-waarden en hun betekenis zelf ontdekken. Daarna werd per 

team of afdeling gereflecteerd wat deze waarden concreet betekenen voor hun specifieke werking en job. 

In een volgende fase vertaalden we de HOME-waarden in concrete gedragingen en acties. We concretiseerden elke waarde in een set van duidelijke 

gedragingen. Deze gedragingen dienen als leidraad in onze dagelijkse handelingen en interacties. Ze geven richting aan hoe medewerkers hun job 

uitvoeren en hoe zij omgaan met collega’s, bewoners, kandidaten en partners.

Omwille van de coronamaatregelen liep de verdere uitrol en toepassing van dit intern waardentraject vertraging op. We plannen in 2021 verschillende 

acties, die ertoe moeten bijdragen dat elke medewerker zich deze waarden eigen maakt.

Om de uitkomst van al deze workshops ter vertalen 

in effectieve waarden deden we een beroep op het 

ontwerpbureau Hoaxland. Samen met hen kwamen we tot 

4 interne waarden die het DNA vormen van WoninGent:

 › Houvast

 › Ondersteunend

 › Mensgericht

 › Engagement
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Personeel in cijfers

PERSONEELSAFVAARDIGING

EFFECTIEVE LEDEN  
2016-2020:

PLAATSVERVANGENDE LEDEN 
2016-2020:

Umit Dalcinar (ACV) Marc Caluwé (ACLVB)

Danny De Bruyne (ACLVB) Marleen Cobbaert (BBTK)

Sadik Mertcan (ABVV) Angelique Moorhem (BBTK)

Claudia Vermassen (BBTK) Michel Reyns (ABVV)

Véronique Van den  
Bogaerd (ACLVB)

An Schaele (ACLVB)

Cennet Uckuyulu (BBTK) -

ARBEIDS-
GENEESHEER

PREVENTIE- 
ADVISEUR

Dr. Giovani Vandewalle Heidi Demey (tijdelijk)

WERKGEVERSAFVAARDIGING

Karin Wouters Geert Debel

Gery Smismans Christophe Van Goey 

PERSONEELSAFVAARDIGING

EFFECTIEVE LEDEN  
2020-2024:

PLAATSVERVANGENDE LEDEN 
2020-2024:

Umit Dalcinar (ACV) Marta Bogaert (ACV)

Bart Heye (ACV) Willem De Roeck (ABVV)

Patrick Huys (ACLVB) An Schaele (ACLVB)

Angelique Moorhem (BBTK) Cennet Uckuyulu (BBTK)

Mohamed Nehdi (ACLVB) Carine Verspeelt (ACLVB)

Kevin Wauters (ABVV) -

ARBEIDSGENEESHEER
PREVENTIE- 
ADVISEUR

Dr. Giovani Vandewalle Heidi Demey (tijdelijk)

WERKGEVERSAFVAARDIGING

Karin Wouters Geert Debel

Gery Smismans Christophe Van Goey 

Man

120
Man

120
Voltijds Voltijds

Vrouw

76
Vrouw

84

Aantal medewerkers in 2019 Aantal medewerkers in 2020

Deeltijds Deeltijds

Leeftijd 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. Op 19 november 2020 vonden er sociale verkiezingen plaats, waarbij medewerkers een nieuwe 

personeelsafvaardiging voor het CPBW kozen.

20-29 20-29

15 1553 6048 5168 6412 14

30-39 30-3940-49 40-4950-59 50-5960-65 60-65

100 98

153 16343 41

96 106

196 204

Arbeider ArbeiderBediende Bediende
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PERSONEELSAFVAARDIGING

EFFECTIEVE LEDEN  
TOT 2016-2020:

PLAATSVERVANGENDE LEDEN 
TOT 2016-2020:

Danny De Bruyne (ACLVB) Marc Caluwé (ACLVB) 

Willem De Roeck (ABVV) Marleen Cobbaert (BBTK)

Sadik Mertcan (ABVV) Michel Reyns (ABVV)

Angelique Moorhem (BBTK) An Schaele (ACLVB)

Véronique Van den Bogaerd 
(ACLVB)

Cennet Uckuyulu (BBTK)

Claudia Vermassen (BBTK) -

WERKGEVERSAFVAARDIGING

Karin Wouters Geert Debel

Gery Smismans Christophe Van Goey 

PERSONEELSAFVAARDIGING

EFFECTIEVE LEDEN  
VANAF 2020-2024:

PLAATSVERVANGENDE LEDEN 
VANAF 2020-2024:

Umit Dalcinar (ACV) Marta Bogaert (ACV)

Patrick Huys (ACLVB) Willem De Roeck (ABVV)

Angelique Moorhem(BBTK) An Schaele (ACLVB)

Mohamed Nehdi (ACVLB) Cennet Uckuyulu (BBTK)

Claudia Vermassen (BBTK) Viviane Van Schoorisse (BBTK)

Kevin Wauters (ABVV) Carine Verspeelt (ACLVB)

WERKGEVERSAFVAARDIGING

Karin Wouters Geert Debel

Gery Smismans Christophe Van Goey 

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 19 november 2020 vonden er sociale 

verkiezingen plaats, waarbij medewerkers een nieuwe personeelsafvaardiging voor de OR kozen. 
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6
Jaarrekening  
2020

In deze liquiditeitstabel zijn subsidies door de stad Gent voor de legislatuur 2019-2024 nog niet verwerkt.
De investeringsmeerjarenplanning moet een oplossing bieden voor het verouderde patrimonium en resulteert in een uitzonderlijke 
versnelling in de aanpak van het patrimonium die de reguliere werking overstijgt.

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

Investeringsmeerjarenplan als basis voor de toekomst.

WoninGent sluit het boekjaar 2020 net als voorgaande jaren af met een negatief resultaat. WoninGent blijft 
een sterk eigen vermogen hebben en een goede liquiditeitspositie. De liquide middelen daalden in 2020 met 
ongeveer 4 miljoen euro mede door noodzakelijke investeringen in het patrimonium die met eigen middelen 
werden betaald. WoninGent werkte in 2020 een investeringsmeerjarenplanning uit voor de komende jaren met 
als doel het duurzaam in orde brengen van het woonpatrimonium.

Dit resulteerde in een uitgebreid investeringsprogramma voor de komende jaren. Dit investeringsmeerjarenprogramma werd 
vertaald naar de financiële planning, met onderstaand resultaat voor de evolutie van de liquide middelen: 

+ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

liquide 
middelen 
01/01 

32.101.901 33.588.763 35.921.822 34.259.494 33.969.080 33.624.914 32.929.786 25.508.841 15.981.123 7.842.944 

vrije  
cashflow 

-61.211 -944.549 -4.392.823 -3.272.387 -3.409.295 -4.755.783 -6.507.886 -8.311.457 -6.934.664 -2.365.196 

investerings  
cashflow

1.548.073 3.277.607 2.730.495 2.981.973 3.065.129 4.060.655 -913.058 -1.216.261 -1.203.514 -1.200.000 

liquide 
middelen 
31/12 

33.588.763 35.921.822 34.259.494 33.969.080 33.624.914 32.929.786 25.508.841 15.981.123 7.842.944 4.277.748 
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RAAD VAN BESTUUR 

HEUGHEBAERT MARC Voorzitter 

SOUGUIR SAMI Ondervoorzitter 

CETINKAYA CENGIZ Bestuurder

DE BEULE PATRICIA Bestuurder 

DE WINTER ANITA Bestuurder

HERTOGEN NATAN Bestuurder vanaf 03/03/2020

HEYNDRICKX ISABELLE Bestuurder

ROBERT GERT Bestuurder

TEMMERMAN KARIN Bestuurder

SADIK KARANFIL MEHMET Bestuurder 

SCHUITEN NIKOLAAS Bestuurder vanaf 07/01/2020

VANDENBROUCKE JORIS Bestuurder

WELVAERT SONJA Bestuurder tot 03/03/2020

DAGELIJKS BESTUUR 

HEUGHEBAERT MARC Voorzitter 

SOUGUIR SAMI Ondervoorzitter 

DE WINTER ANITA Bestuurder

HEYNDRICKX ISABELLE Bestuurder

TEMMERMAN KARIN Bestuurder

CETINKAYA CENGIZ Vervangend bestuurder 

SADIK KARANFIL MEHMET Vervangend bestuurder

VANDENBROUCKE JORIS Vervangend bestuurder

TOEWIJSCOMITÉ 

HEUGHEBAERT MARC Voorzitter

CETINKAYA CENGIZ Bestuurder

HEYNDRICKX ISABELLE Bestuurder

SADIK KARANFIL MEHMET Bestuurder

VANDENBROUCKE JORIS Bestuurder 

DE WINTER ANITA Vervangend bestuurder 

TEMMERMAN KARIN Vervangend bestuurder

SOUGUIR SAMI Vervangend bestuurder

MANAGEMENT TEAM

WOUTERS KARIN Algemeen directeur

DEBEL GEERT Manager gebouwenwerking 

SMISMANS GERY Manager bewonerswerking 

FIERS FRANK
Afdelingshoofd boekhouding  
en financiën

VAN GOEY CHRISTOPHE
Afdelingshoofd personeels-  
en organisatieontwikkeling
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