DE POORT VZW, VOOR WONEN EN WERK
___Voorwoord

Met dit jaarverslag willen we u opnieuw een globaal beeld geven van de werking van De Poort vzw,
zowel op het domein van Wonen als van Werk. Andermaal is het een bundel met heel veel cijfers en
tabellen. Maar achter elk cijfer en elke tabel zit een werking, een visie, een gedrevenheid. En daar wil
ik als voorzitter altijd even bij stil staan in het voorwoord.
Het jaar 2017 beëindigden we met 561 woningen in beheer. Concreet betekent dit een netto aangroei
van het patrimonium met 31 woningen of 5,5%. De normale doorstroom in de verhuring en de aangroei
gaven ons de mogelijkheid om aan 104 personen of gezinnen een geschikte en betaalbare woning toe
te wijzen. Het realiseren van een constante aangroei van het patrimonium vormt een belangrijke
uitdaging voor de medewerkers van De Poort.
Tegelijk is er een aanhoudende aandacht voor de kwaliteit van de woningen. Een SVK-woning van 2017
moet aan heel wat meer eisen voldoen dan een SVK-woning van pakweg 25 jaar geleden. Op vandaag
zijn de SVK-woningen niet alleen betaalbaar, maar ook veilig en gezond, comfortabel en
energievriendelijk. Daarom legt De Poort reeds van bij haar oprichting sterk het accent op
renovatiebegeleiding van de eigenaars. In 67 woningen werden ingrijpende werken gerealiseerd, voor
59 van deze woningen werd de Vlaamse renovatiepremie aangevraagd en bekomen.
Met het BENHUUR-project dat in mei wordt opgeleverd willen we als SVK nog net een stap verder gaan:
het realiseren van een huurwoning die niet alleen betaalbaar en bijna-energieneutraal is, maar die ook
kan gelden als een nieuwe standaard voor de huurwoning van de toekomst.
Het jaarverslag heeft aandacht voor de samenwerkingsverbanden en partnerrelaties van De Poort. Heel
wat realisaties zijn het gevolg van samenwerking en afstemming op lokaal en regionaal niveau.
Verschillende projecten staan hierbij beschreven, alle hebben ze tot doel om de kansen op een
betaalbare en geschikte woning voor de kandidaten-huurders te verhogen. Op die manier toont De
Poort zich een sterke en betrouwbare partner voor het lokale woonbeleid in onze regio.
Ook voor het luik Werk neemt De Poort verder de uitdagingen op. In de jaarverslagen van de voorbije
jaren werd telkens stilgestaan bij allerlei veranderingen en vernieuwingen die op ons af kwamen. Allerlei
werk- en subsidievormen werden afgebouwd en vervangen door nieuwe, telkens met een aantal
onzekerheden voor onze werking en voor ons team. Meer tijdelijke financiering, kortere trajecten en
snellere doorstroming naar de arbeidsmarkt staan nu voorop, wat niet altijd even makkelijk en haalbaar
is. Proficiat voor de loyauteit en gedrevenheid waarbij de medewerkers er telkens weer in geslaagd zijn
zich aan te passen en hun aanpak en methodieken bij te sturen.
Dank aan allen die de realisaties die in dit jaarverslag beschreven staan mogelijk hebben gemaakt: onze
medewerkers, bestuurders, maar ook de verschillende partners, lokale besturen en
welzijnsorganisaties. Met de steun van de lokale, de provinciale en de Vlaamse overheid willen we ook
in 2018 verder ten volle gaan voor de verruiming van woon- en tewerkstellingskansen voor personen
en gezinnen die een extra ondersteuning nodig hebben.
Rik Desmet
Voorzitter De Poort vzw voor Wonen en Werk
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DE POORT VZW, VOOR WONEN EN WERK
___Wonen
Inhoud
Het agentschap Wonen van de Vlaamse Gemeenschap verwacht dat het jaarverslag van de Sociaal
Verhuurkantoren in het bijzonder de wijzigingen en evoluties van het werkjaar 2017 weergeven.
Wens je meer te weten te komen over het SVK De Poort, dan verwijzen we graag naar onze nieuwe
website www.depoortvzw.be.

Deel 1: Evoluties in het SVK in 2017
1.1 Evoluties in de samenwerking met andere diensten en organisaties
De Poort vzw maakt er steeds haar opdracht van om een antwoord te geven op twee basisbehoeftes
van mensen, namelijk kwaliteitsvol wonen en werken, en dit met specifieke aandacht voor de meest
kwetsbaren.
De opgebouwde expertise vanuit deze twee beleidsdomeinen zorgt ervoor dat De Poort gezien wordt
als een waardevolle partner zowel op lokaal, regionaal als op Vlaams niveau.
De verschillende samenwerkingsverbanden vormen een vaste basis om ruimte te creëren voor
innovatie.
De projecten waar De Poort partner en/of trekker van is tonen het belang aan om blijvend op zoek te
gaan naar alternatieven in betaalbaar wonen en kwaliteitsvol werk om op die manier tegemoet te kunnen
komen aan de noden van onze doelgroep.

Lokaal
De Poort samen met OCMW én gemeente
Sinds 2015 heeft De Poort vzw binnen haar werkingsgebied samenwerkingsovereenkomsten met
Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Kortrijk, Avelgem en Spiere-Helkijn.
In
2017
werd
ook
met
Zwevegem
een
Deze overeenkomsten lopen allemaal t.e.m. 2020.

samenwerkingsovereenkomst

gesloten.

Trefwoorden doorheen deze samenwerking zijn:
Beheersbare groei
Kwalitatief patrimonium
Afstemming over de regio heen
Communicatie
Bereikbaarheid
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Midden 2017 volgde een tweede evaluatie met de verschillende lokale besturen:

Concrete doelstellingen
1. De inspanningen op het vlak van actieve prospectie en inhuurname van extra SVKpatrimonium in de gemeentes worden versterkt en gecoördineerd.
Afspraken werden gemaakt qua groei van patrimonium
Beoogde acties
tegen eind 2020

Stand van zaken
31/12/2017 sinds
start samenwerking
31/12/2014

Focus 2017

Avelgem

Op peil houden van
bestaand patrimonium
geen extra groei

Totaal: 14
Groei: /
groeipotentieel: 0

Focus op kleinere
entiteiten voor
alleenstaanden

Harelbeke

+20 woningen

Totaal: 44
Groei: +17
groeipotentieel: +3

Meer aanbod dan
potentieel om in huur te
kunnen nemen

Kortrijk

+10%

Totaal: 437
Groei: +28
groeipotentieel: +13

- Herbestemming
eigendommen stad en
OCMW
- opstart
Marktverhuurkantoor

Kuurne

+10 woningen
tegen 31/12/2018

Totaal: 9
Groei: -1
groeipotentieel: +11

- Beoogde groei niet in
verhouding met aanbod
extra promotie nodig!!

Spiere Helkijn

Op peil houden van
bestaand patrimonium
geen extra groei

Totaal: 2
Groei: /
groeipotentieel: 0

Geen evaluatie in 2017

Wevelgem

+6 gezinswoningen

Totaal: 51
Groei: +3
groeipotentieel: +3

-Inzetten op kleinere
entiteiten in functie van
de wachtlijst
-Duidelijke afspraken
conformiteitsonderzoeken

In alle gemeentes werd de beoogde groei behaald en werden zelfs afspraken gemaakt om meer
woningen in beheer te nemen dan eerder afgesproken.
Enkel in Kuurne slagen we er niet in om onze targets te behalen. In 2018 wordt opnieuw een woonmarkt
georganiseerd voor alle inwoners van Kuurne waarbij de werking van het SVK zal worden toegelicht.
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2. De inspanningen op het vlak van kwaliteit van het SVK-patrimonium in de gemeente
worden versterkt en gecoördineerd
In 2017 werden binnen het sociaal verhuurkantoor De Poort maar liefst 67 renovaties begeleid met de
focus op energiezuinige maatregelen zoals het plaatsen van dakisolatie en plaatsen van dubbele of
drievoudige beglazing. Voor 59 dossiers werd de Vlaamse Renovatiepremie toegekend.
Maar dat broodnodige stapje verder, nl. bijna energieneutraal renoveren, is voor de meeste eigenaarverhuurders nog onbekend terrein en wordt gelinkt aan te hoge en te dure verwachtingen. Het wordt
tijd dat we een stap vooruit durven denken om ook voor de private huurmarkt aan toekomstgerichte
kwaliteitsverbetering te doen. De Poort vzw wil hierin het goede voorbeeld geven en haar eigenaarverhuurders triggeren om mee te BENOveren.
Met het pilootproject BENHUUR nemen we alvast een stap in de goed richting.
Met BENHUUR wil De Poort Bijna EnergieNeutraal (BEN) renoveren van huurwoningen in de kijker
zetten. Dit gebeurt aan de hand van een voorbeeldrenovatie van een typische Kortrijkse rijwoning tot
een betaalbare, gebruiks- en vooral energievriendelijke woning. De Poort vzw geeft met deze renovatie
een concreet antwoord op actuele woonbehoeftes. Zo wordt het gebruik van de fiets binnen de stad
gestimuleerd door het creëren van een veilige en praktische fietsenstalling aan de voorzijde van de
rijwoning, door de voorgevel van de woning op het gelijkvloers achteruit te plaatsen. Het creatief
omspringen met het rooilijndecreet biedt ook meteen een antwoord op de huidige beperkingen inzake
buitengevelisolatie. Door het herschikken van het gebouw en de ruimtes minder hoog te maken, kan
een extra slaapkamer en technische ruimte worden toegevoegd.
Daarnaast worden kostenbeperkende ingrepen toegepast door o.a. het oude vloerpeil te verhogen met
19 cm waardoor uitgraafwerkzaamheden worden beperkt. Op deze manier creëren we voldoende ruimte
om vloerisolatie en -verwarming te plaatsen.
Verdere energiebesparende ingrepen doen we o.a. door een huisautomatisatie en LED-verlichting te
voorzien. Daarnaast biedt vloerverwarming dan weer de mogelijkheid om op termijn over te schakelen
naar alternatieve (goedkopere) verwarmingsbronnen zoals een warmtepomp. Waterbesparend
kraanwerk zorgt dan voor beperking van (warm)waterverbruik, bovendien is er ook een warmte
recuperatiesysteem
(tot
65%
rendement)
van
het
afvalwater
in
de
badkamer.
Bedoeling is ook dat het volledige energieverbruik van water, aardgas en elektriciteit in kaart wordt
gebracht en het sluipverbruik wordt beperkt. Dit wordt gevisualiseerd om bewoners bewust te laten
omgaan met hun elektrisch energieverbruik. Na de renovatie zal het E-peil minder dan 60 bedragen.

Deze renovatie is een realisatie van De Poort vzw en past binnen de renovatiestrategie van de stad
Kortrijk.
De renovatie is te volgen op http://benhuur.blogspot.be
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3. De inspanningen op het vlak van huurderbegeleiding en afstemming met de sociale dienst van
het OCMW worden versterkt en gecoördineerd en de kwaliteit van het SVK-patrimonium in
de gemeentes worden versterkt en gecoördineerd.

Om de vraag naar SVK woningen en de afspraken qua groei die gemaakt werden met de lokale besturen
goed op elkaar af te stemmen is een grondige analyse van de wachtlijst en een globaal overzicht van
jaarlijkse toewijzingen meer dan nodig. Deze analyse wordt als leidraad gebruikt in de jaarlijkse
evaluatiegesprekken met de lokale besturen.

Toewijzingen 2017

Het totaal aantal toewijzingen is vergelijkbaar met vorig jaar. De piek die er in 2016 was in het aanbod
aan 2-slaapkamerappartementen heeft zich niet herhaald in 2017. Verhoudingsgewijs zijn er vooral
kleine appartementen (studio’s en 1-2 slaapkamers) toegewezen en grotere huizen (2-3 slaapkamers).
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2017 was een actualisatiejaar. We schrapten 551 kandidaten van de wachtlijst. In totaal stonden op 31
december 2017 nog 1616 kandidaat-huurders ingeschreven. Twee derde daarvan woont of verblijft in
Kortrijk. Telkens ongeveer 10% woont of verblijft in Harelbeke en Wevelgem. Avelgem en Kuurne zijn
beide goed voor elk ongeveer 5% van alle kandidaat-huurders. 2,5% komt uit Zwevegem. In totaal
hebben 156 kandidaten (nog) geen woonhistoriek in ons werkingsgebied.
Vooral in Harelbeke, Kuurne en Zwevegem hebben veel kandidaat-huurders geen woonhistoriek in de
gemeente (7 tot 12 keer zo veel als het aantal met woonhistoriek). Kandidaat-huurders uit Kortrijk
hebben vaker ook woonhistoriek in andere gemeenten. Kortrijkse kandidaten zijn ook sneller geneigd
om naar de randgemeenten te verhuizen dan omgekeerd. Hoe verder van Kortrijk hoe meer de
ingeschreven kandidaten enkel in de eigen gemeente een woonhistoriek hebben.
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Uitgesplitst volgens type woning zien we dat kandidaten die 2 of meer slaapkamers nodig hebben vaker
enkel voor een huis kiezen. Dit verschilt soms ook nog per gemeente: in Wevelgem is de vraag naar
grotere appartementen (vanaf 3 slaapkamers) in verhouding tot de totale vraag duidelijk kleiner dan in
Kortrijk en iets kleiner dan in Harelbeke.

De wachttijd
Op basis van de gegevens van de toewijzingen in 2017 zien we dat een kandidaat-huurder nog steeds
minstens 37 punten moet scoren en woonhistoriek in de gemeente moet hebben om kans te maken op
een woning. In die situaties is er bij een gelijk aanbod ongeveer 43% kans op een toewijzing (241
kandidaten tegenover 104 toewijzingen). Met 40 punten lukt het nog steeds om binnen het jaar een
aanbod te doen.
We zagen een paar uitzonderingen op deze conclusie: een paar toewijzingen met lagere puntenscore
in Kortrijk en een paar toewijzingen zonder woonhistoriek in Wevelgem. In Kortrijk ging het over
‘afgelegen’ woningen en het gelijktijdig aanbod van veel gelijkaardige panden. In Wevelgem zagen we
afwijkingen voor woningen waar in de gemeente weinig vraag naar is. Beide oorzaken leidden ertoe dat
er erg weinig kandidaten reageren op het aanbod. Daardoor kregen kandidaten met een minder
gunstige plaats ook kans om een woning te huren.
De wachttijden voor toewijzing lagen gemiddeld lager dan vorige jaren. In hoofdzaak omdat er opvallend
veel toewijzingen gebeurden aan kandidaten met 40 punten voor inkomen en woonnood. 22 of 1 op 5
toewijzingen gebeurde op basis van deze puntenscore. Een bijna onbewoonbaarverklaring van een
pand met meerdere woongelegenheden zorgde voor een grote instroom van kandidaten met deze hoge
score.
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Avelgem:
Globaal heeft 1 op 7 kandidaten met 37-40 punten voor inkomen en woonnood kans op een aanbod.
Voor 3 slaapkamers zijn er even veel kandidaten met een hoge score als er toewijzingen waren in 2017.
Als we alle kandidaten in beschouwing nemen is er 14% kans op een woning.
In 2017 kenden we in Avelgem geen groei van het patrimonium en was er erg weinig doorstroom.
De enige toewijzing ging naar een kandidaat-huurder met woonhistoriek in Avelgem met 37 punten.
Aangezien een woonnood van 17 punten zelden langer dan 1 jaar kan behouden worden gaat het
waarschijnlijk over een kandidaat die jaren na inschrijving (opnieuw) een hoge woonnood kreeg. Iemand
die voor de eerste keer een hoge woonnood kent en zich daarom komt inschrijven zal zo goed als geen
kans maken.

Harelbeke:
Bij een gelijklopend aanbod hebben 2 op 5 kandidaten met 37-40 punten voor inkomen en woonnood
kans op een aanbod. Kandidaten voor een woning met 2 slaapkamers hebben bij een zelfde aanbod in
2018 13% kans op een toewijzing als ze minstens 37 punten hebben, 11% zonder rekening te houden
met de score.
In 2017 kenden we in Harelbeke een relatief sterke groei van het patrimonium. Daardoor was er in
vergelijking met 2016 vaker een wachttijd < 1 jaar.
Een groter aanbod vertaalt zich nog niet in toewijzingen met minder dan 37 punten. Voorlopig lukt het
dus nog steeds enkel in de meest dringende situaties om een woning aan te bieden.
Alle toewijzingen gingen naar kandidaat-huurders met woonhistoriek in Harelbeke.
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Kortrijk:
1 op de 2 kandidaten met een score van 37 punten of meer voor inkomen en woonnood heeft kans op
een aanbod bij eenzelfde aanbod in 2018. Bij 2-slaapkamerwoningen bedraagt de kans 77% voor
kandidaten met hoge score, 10% zonder rekening te houden met de score.
In 2017 zagen we uitzonderlijk veel toewijzingen met 40 punten. Daardoor was er in vergelijking met
2016 vaker een wachttijd < 1 jaar. Voor kandidaten met een score van 37 punten bleek het in 2017 voor
kleine woningen (studio’s en 1-slaapkamerwoningen) ook sneller te gaan dan in 2016. Waar de wachttijd
toen nog makkelijk 3 jaar bedroeg zien we in 2017 vooral toewijzingen na 1 tot 2 jaar.
Door de ingebruikname van de Gentsesteenweg 20 was er op korte tijd een vrij groot aanbod aan
gelijkaardige woongelegenheden. Uitzonderlijk konden we daar een toewijzing doen aan een kandidaat
met 'slechts' 34 punten (erg laag inkomen en grote, niet acute woonnood).
Voor meer afgelegen woningen (Rollegem, Aalbeke en Bissegem in 2017) met 2-3 slaapkamers zien
we dat er vaak minder interesse is. Schoolgaande kinderen en de beperkte mogelijkheden voor
openbaar vervoer schrikken af. In die gevallen kunnen we toewijzen aan kandidaten met kortere
wachttijd. Eens ze er wonen komt dan wel geregeld de vraag om te verhuizen naar beter gelegen
woningen.

Kuurne:
In 2017 kenden we in Kuurne geen groei van het patrimonium en er was geen doorstroom.
Enkel kandidaten met 40 punten die al langer dan een jaar ingeschreven zijn hadden kans op een
aanbod als ze ook in een andere gemeente dan Kuurne ingeschreven waren.
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Spiere-Helkijn:
In 2017 kenden we in Spiere-Helkijn geen groei van het patrimonium en er was geen doorstroom.
Enkel kandidaten met 40 punten die al langer dan een jaar ingeschreven zijn hadden kans op een
aanbod als ze ook in een andere gemeente dan Spiere-Helkijn ingeschreven waren.

Wevelgem:
Net als in Kortrijk heeft 1 op de 2 kandidaten met een score van 37 punten of meer voor inkomen en
woonnood kans op een woning bij eenzelfde aanbod in 2018. Het aanbod in Wevelgem is daarmee
relatief ruim: 10 toewijzingen tegenover 20 kandidaten met hoge woonnood.
Een groter aanbod vertaalt zich ook in toewijzingen met minder dan 37 punten, maar dan vooral in
situaties waar er weinig interesse is voor het aanbod. Deze situaties zijn nog steeds eerder de
uitzonderingen. Het kan gaan over een vrij afgelegen woning of een woningtype waar weinig kandidaten
voor zijn. Er zijn bijvoorbeeld geen Wevelgemse kandidaten met hoge woonnood voor een huis met 4
slaapkamers, slechts 4 met lagere woonnood.
Opvallend: op de 10 toewijzingen gingen 3 woningen naar kandidaten zonder woonhistoriek in de
gemeente. Het degelijke aanbod in Wevelgem, in combinatie met een groeiend aanbod aan woningen
van de sociale huisvestingsmaatschappij, helpt daardoor om de tekorten in andere gemeenten op te
vangen.
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Zwevegem:
In 2017 kenden we in Zwevegem geen groei van het patrimonium en er was geen doorstroom.
Enkel kandidaten met 40 punten die al langer dan een jaar ingeschreven zijn hadden kans op een
aanbod als ze ook in een andere gemeente dan Zwevegem ingeschreven waren.

Vraaggerichtheid
In welke mate komen vraag en aanbod overeen?
In eerste instantie kunnen we de gegevens van de toewijzingen vergelijken met de kandidaat-huurders
met lokale binding en hoge woonnood (minstens 37 punten voor inkomen en woonnood).
Bij 2-slaapkamerwoningen komt het aanbod het meest in de buurt van de hoogdringende vraag, maar
het voldoet nog niet. Bij kleinere en grotere woningen is het tekort nog groter. Daardoor is de wachttijd
niet alleen afhankelijk van de gemeente waar de kandidaat woont, de dringendheid van zijn woonnood
of de laagte van het inkomen. De gezinssamenstelling speelt ook een rol: wie niet in een woning met 2
slaapkamers mag wonen moet langer wachten. De kans is in die situaties groot dat de woonnood vervalt
of dat het inkomen verandert.
Lange wachttijden hebben gevolgen voor de kandidaat-huurder: hij moet op zoek naar
tussenoplossingen, kan meestal nog geen huursubsidie aanvragen, blijft langer in onzekerheid,…
Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor De Poort en andere begeleidende diensten en opvanginitiatieven:
de administratieve last per dossier stijgt (meer aanpassingen), toewijsprocedures lopen moeilijker
(complexere actualisaties), opvang bij andere diensten is van langere duur dan nodig voor de
begeleiding,…
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Om het aanbod beter in overeenstemming te brengen met de noden is het beheerd patrimonium van
belang. Globaal blijken de toewijzingen volgens woningtype bijna exact in verhouding te staan met het
patrimonium. Groei met een bepaald type woning beïnvloedt direct het aanbod. Daarom is het verschil
tussen patrimonium en toewijzingen in kleinere gemeentes zo groot (zie grafiek). Hoe groter het aanbod
echter, hoe meer de toewijzingen in verhouding zijn met het beheerd patrimonium.
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Lokale Woontafel
Naast de start van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst was het SVK ook in 2017 actief deelnemer
aan verschillende woontafels binnen haar werkingsgebied. Samen met de verschillende SHM’s,
OCMW’s en CAW is De Poort betrokken partner in de verdere uitbouw van het aantal sociale
huurwoningen binnen de verschillende gemeentes.

Marktverhuurkantoor

Een groot aantal mensen op de wachtlijsten van het SVK kunnen niet geholpen worden omdat ze niet
maximaal scoren binnen het gehanteerde puntensysteem. Vaak zijn het jonge gezinnen die op een of
andere manier net iets te veel inkomen hebben om kans te maken op een SVK-woning. Met het uitsluiten
van deze categorie ontstaat er een nieuwe categorie aan mensen die binnen de hulpverlening geen
weg vinden naar kwaliteitsvol wonen. Ze zijn aangewezen op sociale huisvestingsmaatschappijen om
een woning te bekomen, maar stoten daar op lange wachtlijsten. Ze kunnen vervolgens niet anders dan
zich te wenden tot de relatief dure particuliere huurmarkt. Of ze komen terecht op de koopmarkt van de
matige goedkope oude woningen. Na aankoop hebben ze dan geen budget over om de woning te
renoveren (kwaliteitsvol, energiezuinig).
Met de oprichting van een marktverhuurkantoor kan hier een antwoord op geboden worden.
-

Bij de verbreding naar een MVK wordt het gehele landschap van de verhuur omvat. Er zijn
hierbij geen verplichte richtlijnen vanuit de centrale overheid, en er is ook geen subsidie.
Voordeel hiervan is dat de woningen die boven de (evt. aangepaste) sociale huurgrens
liggen tegen een markthuur kunnen worden verhuurd en een hogere kwaliteit (bijv. BEN
woning) haalbaar is.

-

Het MVK moet zorg dragen voor de overbrugging van de sociale huur naar de hogere
markthuur en de koopmarkt. Het huurderssegment van de ‘niet-sociale betaalbare huur’ is
daarbij een doelgroep. Ook potentiële startende kopers kunnen als doelgroep aangemerkt
worden.

Uitgangspunt is het creëren van één locatie waar de kandidaat-huurder of eigenaar terecht kan voor
verschillende diensten rond ‘woningen’.
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Het combineren van het SVK en het MVK heeft vele voordelen.
-

-

Er is één loket voor zoekende huurders en voor eigenaars, en een bundeling van de
wachtlijsten.
Eigenaars melden hun woning aan en wordt na een prospectieonderzoek toebedeeld aan
SVK/MVK.
Het patrimonium staat los van de huurder.
De woningen van het SVK met een hogere huur kunnen doorgeschoven worden naar het
MVK. Er is ruimte voor nieuwe instroom van sociale huurwoningen in SVK. Ook in geval
van renovatie naar een woning met hogere huur kan de woning doorstromen naar het MVK.
Ook huurders melden zich aan via 1 loket. Het inkomen van de kandidaat-huurder bepaalt
of er sprake is van sociale huisvesting en ook wat de maximale huurcapaciteit is. Er wordt
vervolgens gezocht naar een match met een woning uit het beschikbare patrimonium.

In 2016 werd het Marktverhuurkantoor als vzw opgericht.
Eind 2017 stond de teller op 8 woningen in beheer en 22 entiteiten waarvoor een intentieverklaring werd
afgesloten.

Regionaal en Provinciaal
OCMW ’s en CAW, …
Actieve samenwerking met OCMW ’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen is en blijft een belangrijk
onderdeel van huurderbegeleiding. Zowel in functie van nieuwe inschrijvingen als bij lopende
verhuringen spelen deze partners een belangrijke rol. De samenwerking uit zich in verschillende
vormen: rechtstreekse contacten voor individuele dossiers, structureel overleg en overleg op afroep
naar aanleiding van concrete situaties, waaronder cliëntgericht overleg.

Samen met CAW en het OCMW van Kortrijk was De Poort vzw kernpartner in het pilootproject Huis
Inclusief. (zie verder)

Samenwerking preventieve woonbegeleiding
Op vraag van het CAW Zuid-West-Vlaanderen werd in 2016 een intentieverklaring opgemaakt met het
SVK. Deze verklaring geeft een formeel karakter aan de opstartperiode van een begeleiding vanuit CAW
bij dreigende uithuiszetting. In 2017 werd deze samenwerking verder gezet. In de procedure geldt de
afspraak dat het CAW tijd en ruimte krijgt voor begeleiding, op voorwaarde dat de problemen niet groter
worden. Bij huurachterstal moet bijvoorbeeld tenminste de lopende huur betaald worden, bij
onderhoudsproblemen moet tenminste de acute hinder aangepakt worden. In de praktijk merken we dat
indien er sprake is van betalingsproblemen bij huurders, deze vorm van ondersteuning meestal niet snel
genoeg leidt tot de gewenste oplossingen.

Infomomenten voor lokale welzijnsactoren
In 2016 organiseerden we een infomoment voor welzijnsactoren in de regio om onze manier van
inschrijven
van
kandidaat-huurders
en
toewijzen
van
woningen
toe
te
lichten.
In 2017 organiseerden we geen algemeen infomoment maar waren er verschillende infomomenten op
maat op vraag van welzijnsactoren om onze samenwerking op vlak van inschrijven van kandidaathuurders en het toewijzen van woningen efficiënt te laten verlopen.
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Warmer Wonen

Met het programma 'Warmer Wonen' werkt de regio Zuid-West-Vlaanderen aan de kwaliteit van het
bestaande woningbestand. Verschillende organisaties bundelen hun krachten, middelen en kennis.
De private huurmarkt en kwetsbare doelgroepen krijgen prioriteit.

Warmer Wonen stimuleert een schaalvergroting en versnelling in de renovatiemarkt. Dit gebeurt niet
door nieuwe structuren op te zetten, maar door intenser samen te werken. Warmer Wonen maakt
optimaal gebruik van de bestaande expertise en kennis bij de organisaties die op vandaag al premies
uitreiken, energiescreenings uitvoeren, renovaties begeleiden, advies verlenen of woonbegeleiding
aanbieden. Het project vult de ontbrekende schakels in. De meerwaarde van Warmer Wonen zit dus in
de geïntegreerde aanpak. Het bestaande woningpatrimonium verbeteren kan immers niet door één
enkele actie, maar door een traject van samenhangende initiatieven. Warmer Wonen omvat
verschillende deelprojecten, elk met hun eigen samenwerkingsverband, eigen financiering en timing,
maar telkens goed afgestemd binnen de kerngroep Warmer Wonen. Het project 'Warmer Wonen' vormt
ook een belangrijke deelactie binnen het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor Zuid-West-Vlaanderen.

Een ideaal traject om als lokaal bestuur de kwaliteit van woningen aan te pakken begint bij de keuze
van specifieke doelgroepen en/of wijken, gevolgd door een energie- en comfortscreening van de
woningen. Op basis van deze resultaten bepaalt een lokaal aanspreekpunt bij de gemeente of het
OCMW het juiste vervolgtraject van deze woning en zijn bewoner. De gemeentelijke medewerker volgt
het vervolgtraject en de resultaten op. 'Warmer Wonen' gaat wat er nog ontbreekt bij de gemeente en
zoekt hiervoor oplossingen.
De kerngroep 'Warmer Wonen' bestaat uit intercommunale Leiedal, de provincie West-Vlaanderen,
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, De Poort vzw, vzw Effect, OCMW Kortrijk, CAW Zuid-WestVlaanderen, IGS Woonwijs en het IGS Menen-Wervik-Mesen.
Op vandaag zijn reeds drie deelprojecten gestart: het IWT-project RenBEN, Refurb en Huis Inclusief.
De Poort vzw is partner in zowel het RenBen-project als in Huis Inclusief.
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RenBen

Partners uit de bouwwereld, universiteit Gent, de overheidssector en organisaties als Leiedal en De
Poort vzw brengen in het RenBEN-project hun kennis, ervaringen en oplossingen samen.
Hun betrokkenheid laat toe de technische, financiële-juridische, en maatschappelijk-sociale drempels
aan te pakken die een renovatiedynamiek nu in de weg staan. Hun kennis wordt gecombineerd in één
instrument: een scorecard om beslissingen in het renovatieproces te faciliteren. Aan de hand van 3
proefprojecten worden in totaal 30 exemplarische woningen effectief onder handen genomen met
behulp van o.a. deze scorecard.
In de proefprojecten wordt gemikt op private huurwoningen.
Hier zijn energierenovaties het meest noodzakelijk want deze woningen zijn er het slechts aan toe. Hier
is ook een groot gebrek aan investeringen door het ontbreken van split incentive mechanisme. Een
hogere renovatiedynamiek in dat segment zorgt voor lokale investeringen, innovaties, jobs, minder
energie-armoede en minder energieverbruik.

BENHUUR

Met BENHUUR, een initiatief van De Poort vzw in samenwerking met de Stad Kortrijk, willen we Bijna
EnergieNeutraal (BEN) renoveren van huurwoningen in de kijker zetten. Dit gebeurt aan de hand van
een voorbeeldrenovatie van een typische Kortrijkse rijwoning tot een betaalbare, gebruiks- en vooral
energievriendelijke huurwoning. Actiepunt 13 uit het actieplan Kortrijk Renoveert gaat over het Bijna
EnergieNeutraal (BEN) renoveren. Vanaf 2021 wordt dit de verplichte standaard voor alle
nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en tegen 2050 moeten alle Vlaamse woningen aan deze norm
voldoen. Doorgaans blijven de huurhuizen hierbij achterop.
BENHUUR zet eigenaars aan om hun huurwoningen grondig te renoveren met hogere ambities op het
vlak van energieprestaties.
Dit gebeurt aan de hand van een voorbeeldrenovatie van een typische rijwoning, gebouwd in 1930,
gelegen langs de Meensesteenweg 37 in Kortrijk, tot een kwalitatieve, betaalbare, gebruiks- en vooral
energievriendelijke huurwoning.
Deze woning wordt ruimtelijk volledig herschikt. Doorheen het renovatieproces worden verschillende
technische en innovatieve ingrepen op energetisch vlak gevisualiseerd.
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Ethimmo cvba so
Ethimmo cvba-so is opgericht op 26 april 2005 met als doel te investeren in kwaliteitsvolle huisvesting
voor gezinnen die het financieel en maatschappelijk moeilijk hebben.
Daartoe wordt geïnvesteerd in onroerende goederen ten einde deze te verhuren aan sociaal
verhuurkantoren of deze te verkopen aan gezinnen die voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen
van een sociale lening.
Tegelijk wil Ethimmo cvba-so sociale tewerkstelling stimuleren door het inzetten van sociale
ondernemingen bij het onderhoud en de renovatie van haar eigendommen.
Eind 2017 heeft Ethimmo 11 woningen en 3 appartementen in portefeuille. 13 woongelegenheden
worden verhuurd aan De Poort en 1 woning zal na renovatie verhuurd worden aan het SVK van Brugge.
Daarnaast zijn er twee woningen in aankoopfase en wordt er volop geprospecteerd in de regio
Roeselare.

Huis Inclusief

In het pilootproject ‘Huis Inclusief’ bundelen 16 organisaties in de regio Zuid-West-Vlaanderen de
krachten om mensen in (dreigende) thuisloosheid toe te leiden tot kwaliteitsvolle tijdelijke huisvesting
en gepaste ondersteuning. Het project is een belangrijke schakel binnen een regio-aanpak van
thuisloosheid.
Op het einde van projectjaar 3 zijn volgende zaken gerealiseerd :
•
•
•
•
•
•
•

28 toewijzingen van woningen. In totaal zijn hiervoor 228 situaties aangemeld (incl.
heraanmeldingen) of 184 unieke aanmeldingen.
15 woningen in regionaal beheer en dit van 6 partners.
14 commissies Huis Inclusief waarbij 28 woningen zijn toegewezen en dit vanuit het ruim
partnerschap.
11 begeleidingen in kader van ‘Housing First’
Actieve deelname aan het Federaal netwerk ‘Housing First Belgium’
Van de 28 toegewezen situaties zijn er 20 doorgestroomd : private huurwoning (3), sociale
woning van shm of ocmw (6), sociaal verhuurkantoor (7), eigen netwerk (2), zelf vertrokken (2)
Vervolg op Huis Inclusief vanaf september 2017 : verder versterkte regionale samenwerking
rond thuisloosheid in W13 : ‘kracht.wonen’
Kracht.wonen als onderdeel van een ruimer actieplan ‘toegankelijke woonmarkt’ voor kwetsbare
doelgroepen.
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Vlaanderen
Huurpunt en VMSW
Op 28 juni 2012 vond de allerlaatste algemene vergadering plaats van het VOB als koepelorganisatie
van de Vlaamse Sociale Verhuurkantoren (SVK’s). Op die dag werd tevens HUURpunt vzw, federatie
van SVK’s in Vlaanderen boven de doopvont gehouden.
Meer dan 90% van de erkende SVK’s traden tot op heden reeds toe tot Huurpunt vzw, wat wijst op de
grote nood aan en het belang van de belangenbehartiging voor de sector.
‘HUURpunt vzw, federatie voor SVK’s’ in Vlaanderen behartigt de belangen van de aangesloten SVK’s,
zowel van degenen die door het Vlaamse Gewest erkend zijn als van de opstartende initiatieven. Deze
belangenbehartiging en de eraan gekoppelde interne en externe communicatie gebeurt op een integere,
objectieve en onafhankelijke wijze. De federatie streeft naar een verdere uitbouw van de sector, waarbij
de huurbegeleiding, de doelgroepbenadering, de particuliere huurmarkt, sociale huurwetgeving,
woningkwaliteit, professionalisering en een gezond financieel en administratief beheer centraal staan.
HUURpunt vzw treedt op als volwaardige gesprekspartner voor de beleidsvoorbereiding, de
beleidsvorming en de beleidsrealisatie.
HUURpunt vzw staat in voor de collectieve belangen van de sector, evenals voor mogelijke individuele
belangen van een SVK, voor zover ze het collectief belang niet schaden. De federatie handelt daarbij
vanuit een overschouwende benadering, met de nodige aandacht voor een optimaal functioneren van
de sector.
HUURpunt vzw treedt op als werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten privaatrechtelijke
leden. De werkgeversbelangen voor de aangesloten publiekrechtelijke leden worden opgenomen in
samenwerking met de VVSG.
De algemeen coördinator van De Poort vzw werd door de raad van bestuur aangesteld als
ondervoorzitter van de raad van bestuur van Huurpunt vzw en maakt ook deel uit van het dagelijks
bestuur. Meer informatie over Huurpunt vzw op www.huurpunt.be
Het SVK nam in 2017 deel aan het overleg georganiseerd door het VMSW, dit zowel op Vlaams als op
Provinciaal niveau. Deze vergaderingen werden meerdere malen per jaar samengeroepen.
De Poort is steeds nauw betrokken geweest in de onderlinge afstemming tussen VMSW en Huurpunt
vzw.

1.2 Toewijzing en intern huurreglement
a. Intern huurreglement
Het intern huurreglement werd in 2017 aangepast naar aanleiding van de gewijzigde taalvoorwaarde.
Vanaf 01/11/2017 verandert de taalvoorwaarde van een taalbereidheid naar een taalkennisvereiste.
Een huurder moet na 1 jaar kunnen aantonen dat hij effectief Nederlands kan (= huurdersverplichting).
Deze wijziging werd goedgekeurd op de Raad van bestuur van 14/11/2017 en nadien aangepast in het
intern huurreglement ( wijziging bij punt 8.3 huurdersverplichtingen en bij punt 11.3 proefperiode)Het
intern huurreglement kan opgevraagd worden in het kantoor. Huurders krijgen deel 2 mee bij de opstart
van het huurcontract.
Het intern huurreglement kan gedownload worden op de website van de vzw, www.depoortvzw.be

18

b.Toewijsprocedure
In 2017 werden een aantal pijnpunten in de toewijzingsprocedure bekeken. Om efficiënter te kunnen
toewijzen werden er een aantal wijzigingen doorgevoerd.
We merkten dat toewijzingsprocedures vaak lang konden aanslepen door het gebrek aan reacties op
een aanbod. Om de reacties op de aanbodbrieven te optimaliseren werden een aantal
procedurewijzigingen doorgevoerd. Enerzijds wordt er strenger toegezien op een adreswijziging in de
KSZ. Indien blijkt dat kandidaat-huurders verhuisd zijn, zonder het SVK hiervan op de hoogte te
brengen, zal de desbetreffende woonnood in het dossier worden weggenomen. Als uitzondering op
deze regel wordt dit niet gedaan wanneer een kandidaat-huurder punten krijgt voor opvang bij vrienden
en familie. De woonnood is hier namelijk niet rechtstreeks gelinkt aan het adres.
Ex-huurders die nog een openstaand saldo hebben, kunnen zich nog steeds inschrijven, maar worden
vanaf het najaar van 2017 op een andere wijze opgevolgd bij een mogelijk aanbod. Zo werden exhuurders met een oude schuld in het verleden niet op de hoogte gebracht van het aanbod. Nu wordt
ervoor geopteerd om deze groep kandidaat huurders mee te delen dat zij hoog gerangschikt staan en
in aanmerking komen voor een aanbod, maar dat zij niet kunnen toegewezen worden. Zij worden
eveneens met deze brief op de hoogte gesteld van de voorwaarden om wel kans te maken op een
eventuele toewijzing.

Bij het versturen van de aanbodbrief wordt er een weigeringsbrief bijgevoegd. Dit om de reactie van
zowel geïnteresseerde als niet-geïnteresseerde kandidaten te verhogen. Bijkomend bezorgen we een
e-mail met info over het pand aan de gekende contactpersonen van de uitgenodigde kandidaathuurders. Dit zorgt ervoor dat de begeleidende diensten eerder betrokken worden in de
toewijzingsprocedure en dat ze hun cliënten kunnen aansporen tijdig te reageren op de aanbodbrieven.
In 2017 werd er beslist dat er strikter zal omgegaan worden met de reactietijd voor de kandidaathuurders. De flexibiliteit die in het verleden werd toegestaan op vlak van het indienen van de actuele
documenten zorgde ervoor dat de toewijzingsprocedure langer werd. Op de aanbodbrief wordt duidelijk
verwezen naar de datum waarop alle documenten in ons bezit dienen te zijn. Via de begeleidende
diensten werd gecommuniceerd dat deze 15 dagen strikter zullen gevolgd moeten worden.
Door grenzen te stellen wordt er duidelijkheid gecreëerd en versterkt dit de gelijkwaardigheid voor alle
kandidaat-huurders. We merken dat hier positief op gereageerd wordt en dat de begeleidende diensten
zich hieraan aanpassen.
Er werden ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanpak bij het bezichtigen van een woning.
Aangezien adres en huurprijs worden vermeld in de aanbodbrief verwachten we dan ook dat kandidaathuurders die omwille van ligging en te hoge huurprijs een pand weigeren dit doen alvorens het pand te
bezichtigen. Deze keuze werd gemaakt omwille van twee redenen.
Enerzijds zorgt dit ervoor dat er geen tijd verloren gaat aan bezoeken met kandidaat-huurders die geen
interesse hebben. Anderzijds gebeurde het vaak dat kandidaat-huurders een woning weigerden op
basis van een ongegronde reden, maar de ligging en/of huurprijs ook aanhaalden om de weigering als
gegrond te laten aanzien.
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Na de 15 dagen die kandidaat-huurders krijgen om te reageren, rekenen wij 10 dagen voor het
verwerken van de documenten en om bezoeken te plannen met de hoogst gerangschikte kandidaten.
Na definitieve toewijzing krijgen kandidaat-huurders op hun beurt 10 dagen de tijd om de
huurwaarborg te regelen. Jaar na jaar zien wij het aantal toewijzingen toenemen.
Om onze nieuwe (striktere) toewijzingsprocedure te kunnen opvolgen binnen de vooropgestelde
termijnen is ervoor gekozen om vanaf 2018 de toewijzingen te verdelen over twee werknemers. De
opsplitsing werd gemaakt zodat enerzijds iemand verantwoordelijk is voor de kleinere panden met max.
1 slaapkamer en anderzijds iemand voor de panden met min. 2 slaapkamers. Er werd specifiek gekozen
voor deze opsplitsing omdat er geen overlapping kan zijn tussen de kandidaat-huurders die worden
aangeschreven voor deze panden.

c. Toegepaste afwijkingen 2017
In 2017 waren er 6 toewijzingen met absolute prioriteit: 1 huurder bracht zelf een woning aan, 5
huurders werden herhuisvest omwille van renovatiewerken.
1 woning werd versneld toegewezen. Het betrof een huurder die moest verhuizen naar een andere
woning omdat de woningkwaliteit niet voldeed.
In 2017 waren er 20 mutaties: 5 omwille van renovatiewerken, in 9 gevallen omdat de woonst niet meer
was aangepast aan de gewijzigde gezinssamenstelling van de huurder, 1 keer omdat de woonst niet
meer was aangepast aan de fysieke gesteldheid van de huurder, 3 keer omwille van het einde van het
hoofdhuurcontract, 2 keer omdat de woning te duur was.
Op 31 december 2017 stonden er 1615 mensen op de wachtlijst. Op 31 december 2016 waren dit er
1816. 2017 was echter een actualisatiejaar, 550 kandidaat-huurders werden van de wachtlijst geschrapt
omdat ze niet reageerden en 1 kandidaat-huurder omdat hij niet langer voldeed aan de
inschrijvingsvoorwaarden.
Verder merken we nog steeds op dat een groot aantal mensen op onze wachtlijst nooit kans zal maken
op een woning van het SVK, dit om de eenvoudige reden dat zij niet maximaal scoren binnen het
puntensysteem. Vaak zijn dit jonge gezinnen die op de een of andere manier net dat iets te veel aan
inkomen hebben om kans te maken op een SVK-woning. Met het uitsluiten van deze categorie creëren
we opnieuw een restgroep van mensen die binnen de hulpverlening overal dreigt uit de boot te vallen.
Deze mensen zijn veeleer aangewezen zijn op de lange wachtlijsten van de sociale
huisvestingsmaatschappijen om een woning te bekomen of kunnen niet anders dan zich te wenden tot
de particuliere huurmarkt. Om die reden werd het Marktverhuurkantoor opgericht. (meer uitleg, zie
boven)
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d. Doelgroep project
Naar aanleiding van 1 jaar werking van het lokaal toewijzingsreglement werden er evaluatiegesprekken
gehouden met de participerende sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale organisaties omtrent
de toepassing van het lokaal toewijzingsreglement. De opmerkingen kwamen aan bod voor verdere
bespreking in het woonoverleg. Uiteindelijk kwam het tot een gemeenschappelijk gedragen voorstel tot
een aantal wijzigingen en uitbreiding bij de kwetsbare doelgroepen met de doelgroep jongeren uit de
bijzondere jeugdzorg. En een uitbreiding van een afgebakend project kamerwonen voor jongeren en
een afgebakend project in het kader van aangepaste woningbouw.
De aandacht die er gaat naar de doelgroep jongeren uit bijzondere jeugdzorg, heeft vooral te maken
met de wijzingen in het kaderbesluit sociale huur van 4 december 2013, waardoor die doelgroep geen
absolute voorrang meer heeft binnen het standaardregime van toewijzingen in de sociale huur. In 2015
kwam het voorstel om een woning op te delen in kamers en te bestemmen voor 4 jongeren die
ingeschreven zijn in SVK De Poort te Kortrijk. Jongeren die in begeleiding zijn door een erkende dienst
in begeleid zelfstandig wonen ( algemeen welzijnswerk) of contextuele begeleiding in functie van
autonoom wonen ( bijzondere jeugdbijstand).

Nood van deze doelgroep
Het is voor de jongeren die door deze diensten begeleid worden heel moeilijk om op de bestaande
huurmarkt een plaatsje te vinden. Veelal zijn die jongeren studenten die vanuit Jongerenwelzijn een
verblijfssubsidie van per dag krijgen of vanuit het OCMW een leefloon van 833€ per maand ontvangen.
Als er bij immokantoren aangeklopt wordt, krijgen deze jongeren steevast te horen dat hun
maandinkomen minstens drie maal hoger dient te liggen dan de huur. Dit houdt in dat we spreken over
maandelijkse huurprijzen van maximaal 277€. Bovendien verwijst men vanuit immokantoren ook
voortdurend naar een stabiele tewerkstelling als voorwaarde, iets , wat voor veel jongeren niet opgaat.
In de huidige immobiliënmarkt is er in deze prijsklasse echter niets te vinden, waardoor we ons bijna
enkel kunnen toespitsen op studentenstudio’s. Deze studentenstudio’s hebben een tijdelijk karakter en
lossen enkel de meest hoogdringende woonnood van het moment op.
We komen ook tot de vaststelling dat jongeren die in de minderjarigheid op zoek gaan naar een woning
geen rechtsgeldige handtekening kunnen plaatsen. Veelal kiezen jongeren de optie autonoom wonen
omdat er weinig tot geen andere mogelijkheden zijn. Er is zelden een context die borg kan of wil staan
omwille van de (o.a. financiële) problematieken die zich soms reeds binnen de gezinnen voordoen. Het
stigma waar deze doelgroep als ‘steuntrekkende’ mee op huizenjacht trekt, maakt hun zoektocht niet
makkelijker. Al te vaak worden deze jongeren gezien als probleemjongeren en worden allen over
dezelfde kam geschoren. Jong, laag inkomen, niemand die borg tekent: daar kunnen enkelproblemen
uit voort vloeien. Deze jongeren komen niet zelden uit kansengroepen: alle reeds vermelde hindernissen
worden soms gecombineerd met vooroordelen omwille van, hun huidskleur, religie, het feit dat ze in
begeleiding zijn enz. Ook de jonge leeftijd is een terugkomend discriminatiepunt.
De problematiek van jonge asielzoekers, die na hun periode in de LOI’s geen woonst vinden en
daardoor noodgedwongen in de residentiele opvang terecht komen. Deze jongeren hebben vaak ,een
geringe hulpvraag maar vinden nog moeilijker een andere woonst. Daarbij hebben ze nog vaak
taalproblemen en eerder nood aan psychische hulp . De aanvragen stijgen bij het CAW en men vreest
dat deze vraag nog zal groeien in de toekomst, gezien de toename van vluchtelingen. De wijzigingen in
het puntensysteem van het sociaal verhuurkantoor , ( sedert wijzigingen in kaderbesluit van 4 december
2013 ) waardoor jongeren in opvang , aangaande woonnood geen 20 punten meer behelst , maar nog
maar 17. Dit heeft tot gevolg dat de doorstroom naar woningen van het SVK, de laatste twee jaar , zo
goed als nihil is.
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Ook het prangende tekort in het algemeen aan goedkope woningen is een bijkomend probleem.
Bijgevolg blijven jongeren langer dan noodzakelijk in begeleiding binnen de residentiële opvangcentra,
omdat er geen doorstroom mogelijk is bij gebrek aan betaalbare huisvesting. Dit brengt ook met zich
mee dat anderen niet de kans krijgen om gepaste hulp te krijgen , de toegang voor anderen wordt
hierdoor belemmerd. Sociaal Kamerwonen zou in deze een oplossing kunnen bieden. Ook al omdat er
nog veel verandert in het leven van jonge mensen. Het vinden van werk, een eventuele relatie,
gezinsleven,…
Het kamerwonen is ideaal als startpunt, in een meer zelfstandig wonen, betaalbaar voor een jongere
alleen, een oefenmogelijkheid in volledig zelfstandig wonen en een opstap naar een eventuele andere
woonst in hun toekomst.

Begeleiding
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minstens wekelijks gaat de begeleider op bezoek
Er is budgetbegeleiding, soms budgetbeheer
Er wordt vanuit de begeleiding psychosociale ondersteuning geboden
Netwerk wordt, zowel privé als professioneel, uitgebreid
Dagbesteding wordt opgevolgd en besproken
Huishouden wordt georganiseerd, ondersteuning hierin wordt geboden
Begeleiders bemiddelen in conflicten en sporen deze proactief op
Ook (na) begeleiding bij gebrek aan alternatieve begeleidingen

Omvang van de doelgroep
Rekening houdend met de afgelopen jaren en het aantal jongeren die momenteel in Kamerwonen in
Kortrijk geïnteresseerd is, komen we vanuit de verschillende organisaties op een 30 tot 35 jongeren
op jaarbasis die in dergelijke vorm van wonen geïnteresseerd zijn.
Verdeelsleutel momenteel:
Oranjehuis: 6 tot 8 jongeren
Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding: 6 jongeren
Bethanie: 5 jongeren
CAW Zuid West-Vlaanderen: 15 jongeren
Op 15 april 2015 hadden we een eerste brainstormsessie met geïnteresseerde welzijnsactoren en een
eigenaar van een geschikt pand.

Op 25 januari 2016 werd het Doelgroepenplan goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Kortrijk.
Op 17 december 2017 werd het plan uiteindelijk goedgekeurd door minister Homans.
We hopen om in de loop van maart 2018 de eerste toewijzingen van kamers te kunnen doen.
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1.3 Huurdersbegeleiding
a. Algemene aanpak
Inschrijvingen kandidaat-huurders
In 2017 bleven we verder inzetten op laagdrempeligheid. Enkele accenten uit onze werking:
Enkel inschrijven op afspraak
Een paar jaar geleden kozen we ervoor om enkel nog op afspraak in te schrijven en geen vrije
inschrijfmomenten meer te voorzien. Inschrijven op afspraak resulteerde in eerste instantie in
efficiëntere inschrijvingen. Woningzoekers moesten minder lang wachten in het onthaal, er was
voldoende tijd om uitleg te geven over onze werking, om de woonproblematiek van de kandidaathuurder te verkennen en hem in te schrijven op onze wachtlijst of hem gepast door te verwijzen indien
inschrijven niet kon.
Inschrijven in real-time tijdens de afspraak
In 2017 zorgde een betere koppeling met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) voor betere
dienstverlening. De inschrijvingsvoorwaarden kunnen we nu nagenoeg allemaal zelf opvragen in realtime waardoor iemand die wenst in te schrijven zelf minder ‘op papier’ dient te bewijzen. Met minder
papier kan er minder vergeten worden, en omdat we een inschrijvingsdossier tijdens het gesprek
volledig digitaal kunnen invoeren is de procedure hiermee een stuk eenvoudiger geworden voor de
woningzoeker. Op het einde van het gesprek kan er al heel concreet uitleg gegeven worden over de
kansen op huisvesting en de mogelijke wachttijd.
Inzetten op samenwerking met welzijnsactoren
Naast de inschrijving op kantoor werken we tevens nauw samen met een aantal welzijnsactoren uit de
regio die hun cliënten begeleiden en ondersteunen bij het invullen van een inschrijvingsformulier. Ook
in 2017 werd hier verder op ingezet. Indien er vraag naar is voorzien we infomomenten op kantoor of
op locatie om onze inschrijfprocedure toe te lichten. Dit resulteert in een betere samenwerking met
doorverwijzers en uniformiteit van inschrijven voor het svk in de regio. De dossiers die we per post
ontvangen zijn op die manier ook volledig en ook die inschrijvingen verlopen efficiënter.
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Huurwaarborg en huursubsidie
Bij nieuwe huurders in 2017: 54 x schriftelijke huurwaarborg; 18 x volledig bedrag gestort op
geblokkeerde HWB rekening en 18x afbetalingsplan. Het aantal volledige betalingen (verschil van 2) en
afbetalingsplannen (verschil van 5) blijven ongeveer evenveel. Het aantal schriftelijke waarborgen
kende een flinke stijging (verschil van 18x)
Bij de mutaties in 2017: 5x afbetalingsplan; 8x volledige som op geblokkeerde HWB rekening en 8x
schriftelijke huurwaarborg.
Waar in het voorgaande jaar de overgrote meerderheid werkte met een afbetalingsplan (17x) is er nu
een verschuiving naar volledige betaling of een schriftelijke huurwaarborg.
In 2017 werden 4 dossiers, waar huursubsidie lopende was, STOPGEZET:
1x omwille van schrapping van wachtlijst uit SHM
3x stopgezet door overschakeling naar huurpremie
Er waren 8 dossiers waarvan de aanvraag tot huursubsidie werd GEWEIGERD
3x omwille van een te hoog gezinsinkomen
1x omwille van het niet tijdig inschrijven bij een SHM
4x in het verleden reeds huursubsidie of huurpremie ontvangen

Huisbezoeken
In 2016 maakten we een inhaalbeweging voor het aantal huisbezoeken aan huurders, nadat we merkten
dat enkele huurders al meer dan een jaar geen bezoek kregen van een huurbegeleider.
In 2017 daalde het aantal huisbezoeken van 428 naar 326. Dat ligt in de lijn van de voorgaande jaren,
en toont aan hoeveel huurders een bezoek krijgen naar aanleiding van administratieve opvolging van
hun dossier, of na melding van een buur, technieker of eigenaar die zich zorgen maakt over de woning.

Opvolging huurachterstallen
In 2016 werd beslist om meer in te zetten op intensieve opvolging van huurders met financiële
problemen.
In 2017 bleek deze manier van werken jammer genoeg nog steeds bittere noodzaak. Ook dit jaar nam
de financiële kwetsbaarheid bij de huurders nog toe.
Betalingsafspraken
Bij betalingsachterstand proberen we altijd eerst om een betalingsafspraak te maken met de huurder
om de achterstand in schijven af te lossen. In 2017 werden er 88 betalingsafspraken gemaakt, 55
werden opgevolgd (in 2016 maakten we 79 betalingsafspraken waarvan er 48 opgevolgd werden).
Verzoeningen
In een poging om het steeds groeiend aantal uithuiszettingen van de voorbije jaren te counteren, bleven
we inzetten op preventie door een strikte, nauwgezette opvolging van huurders met betalingsproblemen.
Daarvoor hielden we verder het wekelijks overleg rond betalingsachterstand, zoals we dit installeerden
in 2016. Een vroege opsporing van betalingsproblemen, geeft ons meer tijd om naar oplossingen te
zoeken. Dit kan gaan van een gesprek met de huurder, over preventieve woonbegeleiding ism het CAW,
tot een verzoeningspoging bij de vrederechter. In 2017 werden 15 zulke verzoeningen geprobeerd,
tegenover 12 in 2016. De verzoeningen waren minder succesvol: 8 verzoeningen leidden toch tot een
rechtszaak en uithuiszetting. In twee dossiers kwam het tot een opzeg in onderling overeenkomst. Dit
laatste is zowel voor de huurder als voor De Poort financieel voordeliger, maar geldt toch als een
gedwongen contractbeëindiging. Met 5 huurders konden we in het verzoeningsgesprek voldoende
(afbetalings-)afspraken maken om uithuiszetting te vermijden. 1 op 3 is geen gedroomd resultaat, maar
loont toch de moeite. Bovendien zorgen de verzoeningen ervoor dat - ook waar het toch verkeerd liep we de huurder alle kansen gegeven hebben om zijn situatie recht te trekken
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Gerechtelijke procedure
Indien een (aanklampende) begeleiding niet aanslaat of niet langer volstaat om financiële problemen te
keren is een gerechtelijke procedure vaak de laatste stap, waar we echter niet altijd een ontbinding van
het onderhuurcontract als doel hebben.
Een huurder die voor de rechter moet verschijnen, wordt door de huurbegeleider aangespoord om
aanwezig te zijn op de zitting, en een voorstel te doen om de zaak nog recht te zetten. Dit kan op
verschillende manieren, in sommige gevallen levert dit een strikt opvolgbare afbetalingsafspraak op.
In 2017 werden 20 nieuwe rechtszaken opgestart, en kregen 10 rechtszaken uit voorgaande jaren een
vervolg. Dit is opnieuw een stijging tov 2016.
Van de 30 rechtszaken waren er 12 nog lopend eind 2017.
15 Huurders werden gedwongen uitgezet. 3 huurders verlieten de woning vrijwillig, net voor ze uitgezet
zouden worden (merk op dat er dus 18 mensen hun woning gedwongen moesten verlaten).

b. Overzicht problemen
Inschrijvingen en toewijzingen
We registreerden 523 nieuwe inschrijvingen in 2017. 19 van hen zijn zittende huurders die wensen te
muteren. Daarnaast werden er in 2017 ook 111 nieuwe onderhuurcontracten opgestart, 21 daarvan
waren voor huurders die wensten te muteren.
Ook in 2017 merken we dat de vraag naar huisvesting groter is dan het aanbod. Slechts voor 1 op de 5
woningzoekers kunnen wij een oplossing bieden.

Meer administratie
Qua administratie werd de werking in 2017 extra op de proef gesteld aangezien het een actualisatiejaar was. Er werden 550 kandidaat-huurders van de wachtlijst geschrapt en daarnaast 523 nieuwe
inschrijvingen gedaan. Het lijkt wel een oefening in futiliteit. We vinden het daarom belangrijk om samen
te werken met de welzijnsactoren uit de regio om zeker de meest kwetsbare woningzoekers te bereiken
in functie van de actualisatie.

Lokaal toewijsreglement
Het lokaal toewijsreglement voorziet in de mogelijkheid om het inkomen van kandidaat-huurders te
bevriezen op het niveau leefloon tijdens hun tewerkstelling via art.60 van de OCMW-wetgeving. De
bedoeling is om te voorkomen dat ze een aanbod mislopen omdat ze zijn beginnen werken. Aangezien
deze mogelijkheid slechts 2 keer werd toegepast in 2016 werd er in 2017 extra aandacht besteed om
in samenwerking met OCMW-Kortrijk deze doelgroep te bereiken. Dit resulteerde uiteindelijk in 4
toewijzingen.
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Financiële kwetsbaarheid
In 2017 moesten opnieuw 18 mensen hun woning gedwongen verlaten. In 14 van deze gevallen lag
huurachterstal (eventueel in combinatie met gebrekkig onderhoud van de woning) aan de basis. Jaar
na jaar zien we dergelijke situaties toenemen. Vanuit onze werking zien we een aantal redenen die
hieraan ten grondslag kunnen liggen:
De mazen van het financiële vangnet worden groter. Mensen die financieel kwetsbaar zijn moeten vaak
beroep doen op steunmaatregelen zoals de Vlaamse huursubsidie. De laatste jaren werden de
bedragen waar huurders recht op hebben kleiner en de procedure om huursubsidie of huurpremie te
verkrijgen of te behouden werd complexer.
Afbouw van residentiële hulp noodzaakt mensen zelfstandig te wonen die er niet klaar voor zijn.
De vermaatschappelijking van de zorg leidt ertoe dat mensen sneller doorstromen vanuit de residentiële
zorg, weliswaar met de mogelijkheid om ambulant verder zorg of begeleiding te krijgen.
De vrijwilligheid van de ambulante ondersteuning en dus de mogelijkheid om al dan niet te ‘kiezen’ voor
begeleiding is een verantwoordelijkheid die voor een bepaalde doelgroep echter te zwaar is. Verkeerde
inschatting over het eigen kunnen, zich willen bewijzen het alleen te kunnen, geen richtinggevend of
sturend netwerk hebben of aanvaarden, het kunnen allemaal oorzaken zijn die helaas leiden tot
hetzelfde resultaat.

1.4 Prospectie en inhuren van woningen en begeleiding en
ondersteunen van (kandidaat-) verhuurders
De nieuwe aanpak die werd ontwikkeld in 2016 werd in 2017 verdergezet en verder afgelijnd.
Deze transparante en vlotte aanpak wordt nog steeds als positief ervaren, zowel door de medewerkers
van De Poort als door de (kandidaat-) verhuurders.

1.

1ste contact met de eigenaar-verhuurder
•
•
•
•

mail/ telefoon naar algemeen emailadres --> naar Coördinator WB
mail/telefoon van reeds bestaande eigenaars
doorsturen via OCMW/Sociale Dienst gemeentes werkingsgebied
doorsturen van nieuwe verhuurders via andere SVK's (andere werkingsgebieden)
Coördinator Woningbeheer neemt deze taak op zich

2.

SVK-werking toelichten/promoten
•

meestal mondeling
- tijdens het prospectiebezoek bij concreet verhuurbaar pand
- soms algemene info op bureel

•

soms schriftelijk, per mail
- algemene info
> bijlage: normen en eisen Wonen Vlaanderen (VWC) en SVK & premies
> bijlage: basis hoofdhuurcontract
Coördinator Woningbeheer neemt deze taak op zich
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3.

Prospectie
•

•

check woning op basis van normen en eisen Wonen Vlaanderen (VWC) en
Woningkwaliteitscharter SVK & toelichten van exclusieve premies voor SVK bij
renovatie/aanpassingen
vraaghuurprijs eigenaar aftoetsen aan onze huurprijzen
Coördinator Woningbeheer + Dossierverantwoordelijke Woningbeheer nemen deze taak op

4.

Onderhandelen huurprijs
•
•

Verslag van huisbezoek
* Voorstel formuleren op basis van vigerende huurprijzen binnen bestaande patrimonium
- basishuurprijzen, fluctuerend naargelang comfort, ligging, afwerking,…
Coördinator Woningbeheer + Dossierverantwoordelijke Woningbeheer overleggen en bepalen
samen een voorstel van huurprijs. Voorstel van inhuurname wordt geagendeerd op het dagelijks
bestuur van de organisatie Dossierverantwoordelijke neemt administratieve kant op zich en
communiceert naar de potentiële verhuurder.

5.

Beslissing om de woning in te huren
•

Woning in orde: procedure voor inhuurname starten (conformiteitsattest, plaatsbeschrijving,?)
Woning nog niet in orde:
- Voorstel tot aanpassingen (renovatie) met premies
> met huurintentieverklaring (ifv premieaanvragen te doen voor de werken)
> zonder huurintentieverklaring
- Afwijkingen toestaan?
> nee, in kader van veiligheid en basiscomfort (basis VWC)
> ja, in kader van beheersbaarheid (SVK-norm)
Overleg met Algemeen Coördinator en Coördinator Huurbegeleiding

Coördinator Woningbeheer beslist om de woning in te huren, in overleg met Dossierverantwoordelijke.
Voorstel van inhuurname wordt geagendeerd op het dagelijks bestuur van de organisatie.

Dossierverantwoordelijke communiceert naar de potentiële verhuurder

6.

Aanvragen en verzamelen attesten en benodigde documenten
•
•
•
•

Aanvragen conformiteitsattest (kost eig)
Aanvragen plaatsbeschrijving (kost 1/2 eig - 1/2 huu)
Opvragen keuring elektriciteit, gas, onderhoudsattest CV-ketel (kost eig)
Opvragen EPC-attest (kost eig)
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7.

Ondertekening huurcontract
•
•
•

Opmaak in 2 exemplaren
Contracten van minimaal 9 jaar
Langere contracten in overleg met Algemeen Coördinator
Dossierverantwoordelijke neemt de taak op zich (opmaak contract)
Algemeen Coördinator en Voorzitter tekenen contract

8.

Registratie van huurcontract en plaatsbeschrijving
Dossierverantwoordelijke neemt de taak op zich

9.

Aanvragen van de premies na renovatie
Dossierverantwoordelijke neemt de taak op zich

10.

Woningen nieuw in beheer worden voorgelegd en ter kennis gegeven aan de
raad van bestuur

28

a. Initiatieven en activiteiten
1. Actieve prospecties:
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PROSPECTIES
WERKINGSGEBIED
op 31/12/2017 in 2017
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2. Doorverwijzing via de lokale besturen die resulteren in een prospectie.
3. Deelname aan de plaatselijke Woonbeurs te Kuurne voor het werkingsgebied Kuurne-Harelbeke.

4. Door het periodiek verspreiden van Nieuwsbrieven worden eigenaar-verhuurders op de hoogte
gehouden van het Sociaal Verhuurkantoor.
Deze nieuwsbrieven hebben ook als doelstelling om eigenaars er toe aan te zetten om in hun eigen
netwerken promotie te maken voor het SVK.
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b. Ervaren moeilijkheden
1.

Discriminatie & uitsluiting: Eigenaars die verwachten van het SVK om bepaalde
doelgroepen niet in hun woning te laten wonen

2.

Verouderd

patrimonium: Veel aanbod van sterk verouderde woningen.
De woningnormen en –eisen en de exclusieve premies voor eigenaars die aan een SVK willen
verhuren worden dan uitvoerig toegelicht. Veelal haken eigenaars dan toch af omdat zij niet
willen (of kunnen) investeren en wordt de woning verkocht.

3.

Huurprijzen: Bij het inhuren van een woning in ons patrimonium wordt getracht de inhuurprijs
zo laag mogelijk te houden zodat dit nog betaalbaar blijft voor onze kandidaat-huurders. Dit is
tegenstrijdig met de verwachting van een kandidaat-verhuurder, die een zo hoog mogelijke
huurprijs betracht. Om de lagere huurprijs te kunnen rechtvaardigen onderstrepen wij volop de
voordelen die een SVK biedt aan een eigenaar want veelal zijn kandidaat-verhuurders niet op
de hoogte van de (vele) voordelen.

Conclusie:
Wanneer kandidaat-verhuurders een sociaal- empathisch profiel tonen zijn de bovenstaande
opgesomde moeilijkheden niet van toepassing en zien zij in dat verhuren aan een SVK een WIN-WIN
verhaal is. Met deze eigenaars is het ook, gedurende het lopend huurcontract, aangenaam
samenwerken.

4.

Afspraken met Lokale besturen: Binnen de samenwerkingsovereenkomsten werden

afspraken gemaakt i.v.m. het inhuurnemen van nieuwe woningen. In de meeste gemeentes werd deze
groei eerder begrensd dan dat er ingezet dient te worden op extra groei. Enkel in Kuurne werd duidelijk
gekozen voor groei.

c. Reden van afhaken
Bovenstaande moeilijkheden zijn de voornaamste redenen waarom kandidaat-verhuurders afhaken.
Door het geven van correcte en volledige informatie tijdens een prospectiebezoek en het onderstrepen
van de voordelen bij het verhuren via een SVK halen we een aantal eigenaars vlot over de streep.
Tijdens het persoonlijk gesprek blijkt vaak dat er veel onwetendheid was die wij hebben kunnen
weerleggen. Wanneer het eerste punt echter aan de orde is (discriminatie & uitsluiting), beslissen we
als organisatie, om de woning niet in te huren. Deze manier van denken is duidelijk in strijd is met onze
missie en visie en is geen goeie basis om jarenlang samen te werken.
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1.5 Wijzigingen in beheer
Op de algemene vergadering van 14 maart 2017 werden enkele wijzigingen in de samenstelling raad
van bestuur goedgekeurd:
• Mevr. Stefanie Demeyer nam ontslag uit de raad van bestuur.
• Dhr. Philippe De Coene en mevr. Katrien Deleu traden toe tot de raad van bestuur.

1.6 Inspraak en participatie
Nieuwsbrieven
In navolging van het project Tweezijdig+ in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
vzw geven we 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vroegere zendingen voor de permanentieregeling
tijdens zomer- en eindejaar vakantie kregen een herkenbare lay-out en werden aangevuld met extra
nuttige info.
In 2017 verstuurden we terug 2 edities.
De zomereditie behandelde het thema tuin en tuinonderhoud met een interview van een huurderskoppel
en hoe zij hun tuin hadden ingericht en een artikel over het tuinbeleid bij de Poort.
De wintereditie behandelde dan weer het thema energie met een voorstelling van de energiesnoeiers
en het project Benhuur.
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1.7 Klachtenprocedure
In 2017 werden geen klachten neergelegd.

1.8 Aanbod van en samenwerking met private ontwikkelaars
Sinds enkele jaren merken we een groeiende interesse van projectontwikkelaars voor het opzetten van
langdurige overeenkomsten met het SVK voor nieuwbouwprojecten.
Een
eerste
realisatie
van
dergelijke
overeenkomst
dateert
al
van
2009.
Toen kreeg De Poort de kans om 22 nieuwbouwappartementen in beheer te nemen van een private
ontwikkelaar. Voor dit project werd een huurovereenkomst van 9 jaar afgesloten.
Sindsdien werden verschillende (ver)nieuwbouwprojecten gerealiseerd in Kortrijk en Wevelgem.
Het vraagt een niet te onderschatten extra inspanning om dergelijke grote projecten te kunnen
realiseren. Zo komt er heel wat onderhandeling aan te pas om een degelijke overeenkomst te kunnen
maken en om betaalbare huurprijzen te kunnen afdwingen. Vanuit De Poort vinden we het belangrijk
om inzage te hebben in het lastenboek van de projecten. De technische skills, nodig om dergelijke
lastenboeken te interpreteren vragen extra expertise. Denken we maar aan de kennis van
verluchtingssystemen, onderhoudscontracten van liften, enz. Ook op vlak van huurderbegeleiding
vraagt het extra inspanningen: een groot volume aan toewijzingen op 1 moment, verhuisbewegingen,
effectieve huurbegeleiding van meerdere dossiers.
Dergelijke projecten vragen niet alleen extra personeelsinzet maar ook een uitbreiding van technische
expertise. Het is steeds een opgave voor De Poort om dergelijke technische profielen te vinden.
De huidige loonbarema’s binnen het paritair comité zijn echter niet mee geëvolueerd waardoor het
aantal gekwalificeerde kandidaten zeer beperkt is.
Gezien de Vlaamse beheersvergoeding berekend wordt op basis van het aantal woningen bereikt na 1
jaar
werken, vraagt
deze
extra
personeelsinzet
een
prefinanciering
van
lonen.
Dit zorgt liquide matig voor de nodige druk binnen de organisatie.
Naast onze opdracht van renovatiebegeleider op de private huurmarkt (in 2017 werden maar liefst 67
renovaties gerealiseerd) zien we vanuit De Poort zeer zeker de meerwaarde om in de toekomst ook
nieuwbouwwoningen toe te voegen aan het SVK patrimonium. Het zorgt voor een kwalitatieve
aanvulling van ons patrimonium en dit op lange termijn.
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Deel 2: Tabellen
2.1 Samenstelling Raad van Bestuur
Indien rechtspersonen:
vertegenwoordigd door:

Leden

Natuurlijke persoon / Rechtspersoon

Stemgerechtigd

Achtergrond leden

Rik Desmet, voorzitter

Natuurlijke persoon

Ja

Deskundige

Noël Dufromont

Natuurlijke persoon

Ja

Deskundige

Micheline Decuypere, OCMW Harelbeke

Natuurlijke persoon

Ja

OCMW

Wim Delabie, CAW Zuid-West-Vlaanderen

Natuurlijke persoon

Ja

Welzijnsactor

Karel Maddens, SHM De Vlashaard Wevelgem

Natuurlijke persoon

Ja

Huisvesting

Wout Maddens

Natuurlijke persoon

Ja

Gemeentebestuur

Frank Acke, OCMW Wevelgem

Natuurlijke persoon

Ja

OCMW

Philippe Decoene

Natuurlijke persoon

Ja

OCMW

Katrien Deleu, OCMW Kortrijk

Natuurlijke persoon

Ja

OCMW

2.2 Samenstelling Algemene vergadering
Leden

Natuurlijke persoon /
Rechtspersoon

Indien rechtspersonen:
vertegenwoordigd door:

De Bolster - Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk
Dagcentrum De Horizon - Zandstraat 32, 8500 Kortrijk
OCMW Spiere-Helkijn - Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn
OCMW Kuurne - Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne
Intercommunale Leiedal - President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk
Kris Claeys - Apollostraat 2, 8510 Marke
Stad Kortrijk - Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
Stad Harelbeke - Marktstraat 29, 8530 Harelbeke
OCMW Avelgem - Leopoldstraat 26, 8580 Avelgem
OCMW Kortrijk - Budastraat 27, 8500 Kortrijk
PZ Heilige Familie - Groeningelaan 15, 8500 Kortrijk
OCMW Wevelgem - Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem
OCMW Kortrijk - Budastraat 27, 8500 Kortrijk
OCMW Kortrijk - Budastraat 27, 8500 Kortrijk
SHM De Vlashaard, Vanackerestraat 43, 8560 Wevelgem
Noël Dufromont, Kristoffel Plantijnstraat 18, 8510 Marke
CAW Zuid West-Vlaanderen
Rik Desmet, voorzitter

Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Natuurlijke persoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Rechtspersoon
Natuurlijke persoon
Rechtspersoon
Natuurlijke persoon

Rita Wietendaele
Sabien De Mol
Rik Vandervenne
Ruben Bruyneel
Nele Vandaele
Catherine Waelkens
David Vandekerckhove
Trees Vandeputte
Katrien Deleu
Geert Vuylsteke
Frank Acke
Frederik Benoit
Nic Cattebeke
Karel Maddens
Wim Delabie

Stemgerechtigd

Achtergrond leden

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Welzijnsactor
Welzijnsactor
OCMW
OCMW
Andere
Deskundige
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
OCMW
OCMW
Welzijnsactor
OCMW
OCMW
OCMW
Deskundige
Deskundige
Welzijnsactor
Deskundige
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2.3 Woninggroei 2017
Woninggroei
500
450

412

437

400
350
300
250
200
150
100
50

14

14

37

44

51
10

9

1

1

51
4

5

0

Woningaantal op 31-12-2016

Woningaantal op 31-12-2017
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Gemeente
Avelgem
Harelbeke
Kortrijk
Kuurne
Spiere-Helkijn/Espierres-Helchin
Wevelgem
Zwevegem

Provincie
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Woningaantal op 31-12-2016 Nieuwe woningen in beheer in 2017 Woningen uit beheer in 2017 Netto woninggroei 2017
14
2
2
37
8
1
412
41
16
10
0
1
1
0
0
51
4
4
4
1
0

0
7
25
-1
0
0
1

Woningaantal op 31-12-2017
14
44
437
9
1
51
5
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2.4 Evolutie aantal woningen
Volledig werkingsgebied:
600
500
400
300
200
100
0

Groot Kortrijk:

KORTRIJK
500
450
400
350
300
250
200
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Per gemeente:

Aangroei per gemeente.
60

50

40

30

20

10

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Avelgem

2006

2007

Harelbeke

2008

2009
Kuurne

2010

2011

2012

Spiere-Helkijn

2013

2014

2015

Wevelgem

2016

2017

Zwevegem
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2.5 Hoofdhuurcontracten opgezegd
HHC'en opgezegd
12
10

10
9

8
6
Totaal

4

3
2

2

0
01 - Slechte kwaliteit woning

05b - Andere
SVK

SVK
01 - Slechte kwaliteit woning
05b - Andere
Verhuurder
02 - Wegens renovatiewerken
01 - Eigen gebruik
Eindtotaal

02 - Wegens renovatiewerken

01 - Eigen gebruik

Verhuurder

Aantal stopgezet
13
10
3
11
9
2
24
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2.6 Actieve hoofdhuurcontracten
Appartement
1

#slpk
Avelgem
Harelbeke
Kortrijk
Kuurne
Spiere Helkijn
Wevelgem
Zwevegem
Totaal

Totaal
2

7
79

2
5
101
3

1
16
1

19
1

8
1

1

106

120

19

A P PA R T E M E N T E N
# SLAAPKAMERS
1

2

3

3

4

Huis

Totaal

Studio

Totaal

4

1

2

3

4

0

1

1
1
28

5
13
60
3

2
11
46
2

1
5
21

3
1
85

14
44
437
9

3

5
1

6
1

2

8

51
5

33

87

68

29

97

560

1

246

HUIZEN
# SLAAPKAMERS
1

2

3

4

217

1

T O TA A L
# SLAAPKAMERS
0

1

2

3

4
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2.7 Actieve onderhuurcontracten
Actieve OHC'en
€ 600,00
€ 500,00

€ 475,31
€ 403,83

€ 400,00

€ 481,58

€ 511,08

€ 473,20
€ 422,32

€ 382,10

€ 395,22

€ 341,14

€ 433,84

€ 356,60

€ 354,48

€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00

€ 0,00
Avelgem

Avelgem
Harelbeke
Kortrijk
Kuurne
Wevelgem
Zwevegem
Eindtotaal

Harelbeke

Kortrijk

Kuurne

Wevelgem

Zwevegem

Gemiddelde van Geïndexeerde Huurprijs Gemiddelde van Te Betalen Huurprijs
€ 475,31
€ 403,83
€ 481,58
€ 382,10
€ 422,32
€ 341,14
€ 473,20
€ 395,22
€ 433,84
€ 356,60
€ 511,08
€ 354,48
€ 430,58
€ 347,98
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2.8 Huurders
Huurders/woonnood
250

235

200

182

150
100
40

50
5

8

11

14

19

0
0

17

20

(leeg)

Totaal

Woonnood

Aantal huurders

0

235

11

5

14

8

17

182

20

40

(leeg)

19

Eindtotaal

489
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2.9 Onderhuurcontracten opgezegd

Huurder

SVK

02 - Spoorloos
verdwenen

01 - Onderling
Akkoord - 04 - Andere

03 - Gerechtelijke
uitdrijving - 02 -…

03 - Gerechtelijke
uitdrijving - 03 -…

01 - Onderling
Akkoord - 01 -…

03 - Gerechtelijke
uitdrijving - 04 -…

03 - Gerechtelijke
uitdrijving - 01 -…

05 - Andere - 01 Einde HHC

01 - Opname instelling

05 - Andere - 01 Mutatie

03 - Verhuis naar
particuliere…

05 - Andere - 03 Andere

02 - Verhuis naar
woning SHM of VWF

(leeg)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

04 - Verhuis naar
eigen woning /…

OHC Opgezegd

Totaal

Van rechtswege

Aantal stopgezet
Huurder
04 - Verhuis naar eigen woning / woning gekocht
(leeg)
02 - Verhuis naar woning SHM of VWF
05 - Andere - 03 - Andere
03 - Verhuis naar particuliere huurwoning
05 - Andere - 01 - Mutatie
01 - Opname instelling
SVK
05 - Andere - 01 - Einde HHC
03 - Gerechtelijke uitdrijving - 01 - Huurachterstand
03 - Gerechtelijke uitdrijving - 04 - Andere
01 - Onderling Akkoord - 01 - Huurachterstand
03 - Gerechtelijke uitdrijving - 03 - Huurachterstand + onderhoud woning
03 - Gerechtelijke uitdrijving - 02 - Slecht onderhouden woning
01 - Onderling Akkoord - 04 - Andere
Van rechtswege
02 - Spoorloos verdwenen
Eindtotaal

45
1
1
16
4
6
16
1
18
1
10
1
2
2
1
1
1
1
64
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2.10 Actieve kandidaat huurders
Actieve KH/Woonnood
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Belg

EU-onderdaan
0

11

14

17

20

Niet EU-Onderdaan
(leeg)

Actieve KH
Belg
EU-onderdaan
Niet EUOnderdaan
Eindtotaal

0
92
3

11
79
11

14
54
4

17
288
39

20
12

(leeg)
420
43

Eindtotaal
945
100

42
137

87
177

71
129

132
459

4
16

228
691

564
1609
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2.11 Geschrapte Kandidaat huurders
Totaal
600

550

500
400
300
Totaal

200
111
100

1

22

46

4

10

Onbestelbare brief

Overleden

0
Bij actualisatie: Niet
reageren

Bij actualisatie: voldoet Bij toewijzing: 2 maal
niet meer aan
niet reageren
inkomensvoorwaarde

Bij actualisatie: Niet reageren
Bij actualisatie: voldoet niet meer aan inkomensvoorwaarde
Bij toewijzing: 2 maal niet reageren
Eigen verzoek
Onbestelbare brief
Overleden
Schrapping definitieve toewijzing
Eindtotaal

Eigen verzoek

Schrapping definitieve
toewijzing

Aantal Geschrapte KH's
550
1
22
46
4
10
111
744
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DE POORT VZW, VOOR WONEN EN WERK
___Werk

2017

Een intensief jaar voor het Team Werk

Opstart van het tenderverhaal
De Poort vzw stapt volledig mee in het tenderverhaal, waarbij VDAB beroep doet op niet-commerciële
en commerciële begeleidingsorganisaties voor de begeleiding en opleiding van werkzoekenden.
Sinds 1998 heeft De Poort vzw een structurele erkenning als Leerwerkbedrijf.
In 2015 lanceerde VDAB de vernieuwde maatregel ‘Intensief Werkplekleren’ waarin WEP+ werd
ingebed. Dit betekende meteen het einde van onze structurele erkenning en de start van een nieuw
systeem van aanbestedingsopdrachten.
Als overgangsmaatregel hadden we eerst nog de subsidie Intensief werkplekleren (SIW) tot eind 2017
en vervolgens werd in april 2015 de tenderoproep Intensief Werkplekleren (TIW) gelanceerd, die we
met West7 binnen haalden.
Op 1 januari 2017 ging TWE-OCMW (Tijdelijke werkervaring) effectief van start. Vanaf dat moment
werd art.60§7 ingebed in een ruimer begeleidingstraject namelijk de 'tijdelijke werkervaring'.
Dit geheel van landschapsveranderingen had zowel impact op de werking van de Leerwerkplaats als
op deze van het team Jobcoaches.
Hierna volgt een overzicht van onze activiteiten in 2017:

LEERWERKPLAATS i.s.m.
jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

TWE-OCMW (tijdelijke werkervaring voor leefloongerechtigden)
Tijdelijke Werkervaring richt zich naar leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente)
werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch
circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten
opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen ze de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Voor de
Leerwerkplaats betekent dit een verbreding van onze opdracht. Naast het aanbieden van werkervaring,
komt er ook een aanbod voor sociale activeringstrajecten.
Om optimale kansen naar instroom en doorstroom te bieden, zet de Leerwerkplaats ook een
oriënteringsmodule uit, vanuit onze expertises techniek bouw, schilderen, groen en schoonmaak.

De leerwerkplaats biedt werkervaring en attitudetraining aan voor leerwerknemers binnen verschillende
sectoren.
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schilderen

elektriciteit

groenonderhoud

schrijnwerk

strijk en poetsen

sanitair

bouw

verhuizen

logistiek

magazijnier

Doorverwijzingen naar onze Leerwerkplaats kunnen vanuit diverse hoeken komen. Hieronder een
overzicht van de spreiding van aanvragen/doorverwijzingen:

Instroom 2017
14

BVS

34

Oriëntatie

29

TWE

9
52
47

Sociale
activering
testen
andere

De toegeleide doelgroep medewerkers krijgen een praktijkgerichte opleiding onder permanente
begeleiding van ervaren werkvloerbegeleiders. De nadruk ligt op doorstroom naar het normaal
economisch circuit.
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In 2017 werden in totaal 202 aanvragen / doorverwijzingen geregistreerd, waarvan er 174 effectief zijn
opgestart.

28

opgestart

niet opgestart

174

verdeling oriëntatie per functie
groen
12%

1%

administratie

36%
17%

11%
22%

bouw
schilderen
schoonmaak
testen
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Sociale activering
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Ondersteuning van de werkvloerbegeleiders gebeurt door:


Inzetten op veiligheid op de werkvloer
o
o
o



Omgaan met alcohol, drugs,…
Omgaan met agressie
Omgaan met psychisch kwetsbare mensen op de werkvloer

Teamoverleg
o
o

Gericht op informatiedoorstroom
Specifieke interactieve teamwerking
 Voorbereiden evaluaties, intervisie,…
 Doelstellingen aanscherpen
 Uitwerken competenties



Coaching en ondersteuning



Functionerings- en evaluatiegesprekken



Technische vormingen
o
o

Rijbewijs aanhangwagen
Plaatsen van stellingen
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Team Jobcoaches actief in uitbestedingsopdrachten van VDAB
jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

VDAB doet voor de begeleiding van werkzoekenden onder andere beroep op externe erkende
partners en De Poort vzw is één daarvan.

Lopende projecten in 2017:
TIW
Mandaat ESF LDE
Mandaat ESF Maatwerk

Tender Intensief Werkplekleren
Doorstroom Lokale diensteneconomie
Doorstroom Maatwerk

Projecten waarvoor een dossier werd ingediend in 2017, eventuele gunning in 2018
Mandaat GOB
TWE

Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst
Tender tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden

TIW
jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Duurtijd:

06/01/2016 – 31/12/2017 – verlenging tot eind maart 2018 (toeleiding)

Inhoud:

Intensieve begeleiding en bemiddeling van langdurig werkzoekenden (>1jaar) met een
overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt
101 werkzoekenden werden door VDAB naar ons toegeleid, waarvan 91 bij effectief
de begeleiding werd opgestart.
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10%
47%

effectief
opgestart

man

niet opgestart

53% vrouw
90%

20
15
10
5
0
-20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55+

Kansengroepen
bij toeleiding
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

39,60%
32,67%

10,89%

9,90%

Arbeidshandicap

Taaltrajecten

0,99%
Allochtoon

Kortgeschoold

55+
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Doelstelling:

Tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit

Resultaat in %
35
30
25
20
15
10
5
0

32

18
12

12
8

8

8

3

Reeks1

ESF-DOOSTROOM LDE – MAATWERK
Naast de erkenning LDE, ook erkenning voor Maatwerk doorstroom.
Voorlopig zijn er hier nog geen trajecten opgestart, aangezien de tellers voor 5 jaar pas in 2015 op nul
werden gezet. De eerste verplichte ‘doorstromers’ zullen pas in 2018 door VDAB uitgenodigd worden.

De Poort als erkend loopbaancentrum
jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

ov

dec

jul

aug

sep

okt

ov

dec

De Poort als partner binnen WEST7
jan

feb

maa

apr

mei

jun

= een

samenwerkingsverband
tussen 7 vzw’s uit
West-Vlaanderen

Werkperspectief
vzw
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De Poort vzw en vzw Argos trekken binnen de Tender Intensief Werkplekleren de Werkgroep
Methodieken, waarbij tools, leidraden en een FAQ worden opgemaakt en geactualiseerd voor alle
jobcoaches actief op Intensief Werkplekleren. Ook wordt vanuit deze werkgroep geregeld een
bijeenkomst georganiseerd voor alle jobcoaches waarin uitwisseling centraal staat.

De Poort als partner in Lokale DienstenEconomie
jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

‘t Alternatief fungeert als werkervaringsfabriek en is een samenwerkingsproject tussen Gemeente en
OCMW Zwevegem, De Poort vzw en Groep Ubuntu

Was-& strijkatelier

Fietshersteldienst

Klusjes/groendienst

Houtatelier

Daarnaast stelt de Poort bij t’Alternatief 2 omkaderingsmedewerkers ter beschikking, in de functie van
werkvloerbegeleider.

Met ‘t Alternatief werken we intussen ook mee aan een ESF-project: ACTIvering. ACTIvering wil via
participatief onderzoek door VIVES, de aanpak van een aantal activerende werkvloeren ( ’t Alternatief,
ZOWE en De Heerlijkheid van Heule) onderzoeken en versterken. Dit zal gebeuren in samenwerking met
bovenstaande partners, onder regie van W13. Maar ook door kennisdeling met initiatieven in Estland,
Portugal en Frankrijk. Finaal willen we komen tot meer en betere activeringsprojecten, die een
permanente en degelijke plaats innemen binnen het werk- en zorglandschap.
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2018 Wat brengt de toekomst?
Tender Intensief Werkplekleren
Verlenging tem eind maart 2018

Verdere implementatie sociale activering in de Leerwerkplaats

Oriënteringsaanbod verbreden in de Leerwerkplaats en uitbreiden naar de regio Zuid-WestVlaanderen

ESF-Doorstroom Lokale DienstenEconomie – Maatwerk
Concrete opstart?

Opstart Tender Tijdelijke Werkervaring in perceel Zuid-en Midden-West-Vlaanderen?

Opstart van de GOB-werking

De Poort ‘Werk’ blijft duidelijk ook in 2018 volop in transitie.
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