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Voorwoord
 
 
Elk jaar opnieuw is het een heel karwei om alle activiteiten van De Poort van een volledig
werkjaar te vatten in enkele bladzijden tekst en tabellen. In het voorwoord probeer ik als voorzitter
dan altijd even stil te staan bij de visie, de dynamiek en de gedrevenheid die achter de cijfers en
tabellen zit. 
Dit keer wil ik in de eerste plaats reflecteren over de toekomst, waarom ik dit verkies zal gauw
duidelijk worden.
 
Wat betreft het luik Werk was het de voorbije jaren vaak zo dat dat we moesten spreken over heel
wat onzekerheden over de continuering en de financiering. Jaar op jaar moesten onze
medewerkers zich aanpassen aan nieuwe systemen, nieuwe werkmethoden en nieuwe
samenwerkingsverbanden.  Het jaar 2020 konden we echter aanvatten onder een goed
gesternte. Voor de verschillende luiken van de deelwerking Werk zijn de financieringsaanvragen
en -besprekingen voor de eerstkomende jaren succesvol afgerond, zowel voor de Leerwerkplaats
samen met het lokaal bestuur Kortrijk, als voor de Jobcoaching (verschillende tenders en ESF-
projecten). We kunnen ons nu ten volle concentreren op de begeleiding, ondersteuning en
opleiding van mensen uit onze doelgroep.
 
Binnen het luik Wonen kenden we de laatste jaren een sterke aangroei van de financiering, niet
alleen omwille van het groeiend aantal subsidiabele woningen, maar ook omwille van een aantal
aanpassingen aan de Vlaamse ondersteuning die voor de Poort een belangrijke verbetering
betekenden.
 
Het jaar 2020 kondigde zich echter aan met een mogelijke identiteitscrisis voor de sociaal
verhuurkantoren. Het regeerakkoord en de Vlaamse beleidsnota WONEN 2019-2024
introduceerden een aantal beleidslijnen die in de loop van de eerstkomende jaren vorm moeten
krijgen.
 
Vooreerst is er de afschaffing van het toewijssysteem voor de SVK woningen: als dit concreet
wordt, moeten onze woningen chronologisch worden toegewezen zoals bij de Sociale
Huisvestingmaatschappijen het geval is. 
Momenteel wijzen we echter toe aan de gezinnen met de meeste woonnood en uit de laagste
inkomensgroep.
 
Daarbij komt nog dat de lokale binding een echte voorwaarde wordt. Iemand zou maar een
woning toegewezen kunnen krijgen als hij of zij minstens 5 jaar onafgebroken in de gemeente
woont. De personen of gezinnen die we nu het meest helpen, hebben het  vaak al jaren moeilijk
om aan een vaste woning komen. 5 Jaar onafgebroken wonen in een bepaalde gemeente is voor
hen vaak een onoverkomelijke voorwaarde.
 
Verder stelt de Beleidsbrief Wonen ook dat de SHM’s en de SVK’s tegen eind 2023 gaan
samensmelten tot één woonmaatschappij, dit samen met de sociale woningen van de lokale
besturen. Een woonmaatschappij zal wel in meerdere gemeenten actief kunnen zijn, maar in elke
gemeente kan er maar één zijn.
 
De concretisering van deze aangekondigde maatregelen zorgt voor heel wat beroering in de
sector. Maar constructief en ondernemingsgezind zoals we zijn, willen we deze uitdagingen in
onze regio niet behoudsgezind bekijken, maar eerder ons met een open vizier richten op de
toekomst.
 
 



Onze visie op deze aangekondigde maatregelen is dan ook de volgende:
 
Op zich hebben we er geen probleem mee dat het toewijssysteem in vraag wordt gesteld, maar
vinden dat een goede evaluatie noodzakelijk is als basis voor een nieuw of een aangepast
systeem dat evenzeer tegemoet komt aan de woonnood van de meest kwetsbaren.
 
Ook zal het belangrijk zijn om vooraf goed in beeld te brengen wat het effect van de invoering van
de lokale binding als voorwaarde is. Mogelijks zullen bepaalde kwetsbare doelgroepen daardoor
niet meer op relatief korte termijn – of eventueel zelfs nooit – aan een sociale woning komen. In
dat geval wordt een nieuw parallel systeem via de lokale besturen en het welzijnswerk
noodzakelijk en dat kan toch niet de bedoeling zijn. 
 
Ook de aangekondigde vorming van een woonmaatschappij -  zeg maar de fusie tussen de
SHM’s en de SVK’s – laat ons niet onberoerd. Wij zijn het idee op zich zeker niet ongenegen en
willen graag constructief meewerken aan de vormgeving van een maatschappij die de sterktes
van de beide werkvormen samenbrengt. Liefst zien we een woonmaatschappij op streekniveau
vorm krijgen. Finaal eindigen met een versnippering van het SVK patrimonium en de expertise
van onze medewerkers over meerdere woonmaatschappijtjes is niet het vooruitzicht waar wij
graag aan meewerken.
 
Vanuit de raad van bestuur volgen we de Vlaamse ontwikkelingen in elk geval op de voet en
houden we vinger aan de pols op lokaal en interlokaal vlak, onder meer samen met W13, de
interlokale organisatie van OCMW’s.
 
Als bestuur zijn wij ten volle overtuigd van de sterkte van De Poort als organisatie met een sterke
equipe medewerkers met heel wat expertise.
 
Voor de eerstkomende maanden en jaren nemen we de uitdaging op om :
 
1° verder te groeien in aantal woningen
 
2° de interne organisatie te versterken, o.m. door een verdergaande digitalisering, een versterking
van de financiën en van de financiële opvolging, de verdere ontwikkeling van expertise bij de
medewerkers en de netwerkvorming op Vlaams en op regionaal niveau.
 
De Poort gaat er van uit dat een nieuw verhaal beter moet zijn dan de som van de vorige, met
behoud van de aandacht en de bewogenheid voor de gezinnen in woonnood, met een degelijke
huurderbegeleiding en met een sterke visie voor de kwaliteit van de woningen vooral op het vlak
van de energie-efficiëntie.
 
Als Raad van Bestuur blijven we natuurlijk bekommerd om de eigen organisatie, de ploeg
medewerkers die al jaren het beste van zichzelf geven.
 
We nemen de uitdaging op om met de directie en de medewerkers mee te schrijven aan het
nieuwe woon- en werkverhaal.
 
Rik Desmet
voorzitter
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1.1 Evoluties in de samenwerking met
andere diensten en organisaties

a. SVK2015-2019

In 2015 sloot De Poort voor het eerst een structurele samenwerkingsovereenkomst
af met verschillende lokale besturen uit haar werkingsgebied.
Vernieuwend in deze samenwerking was het engagement dat opgenomen werd én
door de gemeentes én door de OCMW’s om het sociaal verhuurkantoor een
pertinente rol te laten spelen in het lokaal woonbeleid. 
Doelstelling van deze overeenkomsten was mee helpen bouwen aan een gezonde,
kwalitatieve, private huurmarkt over het totale werkingsgebied van het sociaal
verhuurkantoor (SVK), met speciale aandacht voor regionale afstemming en
rekening houdend met lokale accenten.

Zowel op inhoudelijk als financieel vlak werd afstemming gezocht en gevonden
tussen de lokale besturen en het SVK en werden parameters vastgelegd die op een
zo transparant mogelijke manier konden gevaloriseerd worden.

De volgende indicatoren vormen sinds 2015 basis voor jaarlijkse evaluatie:

Aantal nieuwe inhuurnames (en evolutie)
 
De Poort vzw zet actief in op renovatiebegeleiding voor SVK-panden.
 
Evolutie van de doorstroming van de SVK-huurders naar andere
segmenten van de woningmarkt.
 
Evaluatie van de periodieke overlegmomenten en afstemming met
de gemeente en OCMW 
 
Evaluatie van de opgemaakte procedures 
 
Permanente evaluatie door vertegenwoordiging van de gemeente
en/of OCMW in Raad van Bestuur en/of Algemene Vergadering.

Dit betekent voor de gemeentes inzetten op:

het uitbreiden van het SVK aanbod op de lokale huurmarkt waardoor meer
inwoners betaalbaar en kwalitatief kunnen wonen, o.m. door de Vlaamse
huursubsidie en de Vlaamse Renovatiepremie voor deze woningen

betaalbaar wonen voor haar inwoners door in te zetten op een voldoende
groot sociaal huuraanbod vanuit het bindend sociaal objectief

de kwaliteit van de dienstverlening en cliëntgerichte samenwerking garanderen
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De goede samenwerking en transparante doelstellingen werkten duidelijk
aanstekelijk.
Het zorgde ervoor dat alle lokale besturen binnen het werkingsgebied van ons
sociaal verhuurkantoor, sinds 2018 actief betrokken zijn in onze werking en er
eenzelfde samenwerkingsovereenkomst kon gerealiseerd worden.

Een overeenkomst met voldoende aandacht voor lokale accenten maar wel met
een eenduidige boodschap:
 
Beheersbare groei, kwalitatief patrimonium, afstemming over de regio heen,
communicatie en bereikbaarheid.

Avelgem

Kortrijk

Kuurne

Spiere-
Helkijn

Wevelgem

Zwevegem

Op peil houden
van bestaand
patrimonium

geen extra groei

+10% (tot eind
2019)

+10 woningen

Op peil houden
van bestaand
patrimonium

geen extra groei

+6
gezinswoningen

+3   woningen
  +7 woningen 

(beslissing 2019)

Totaal: 13
 Groei: 0(= +2-2)
Groeipotentieel: 1

Totaal: 444
 Groei: +3 (+27-24)
Groeipotentieel: !

Totaal: 14
 Groei: +2 (+2-0)

Groeipotentieel: +4

Totaal: 1
 Groei: 0

Groeipotentieel: 0

Totaal: 51
 Groei: -4 (+2-6)

Groeipotentieel: +3

Totaal: 7
 Groei: -2(+0-2

Groeipotentieel: +7

Focus op
kleinere

entiteiten voor
alleenstaanden

Harelbeke +20 woningen
Totaal: 48

 Groei: 0(= +2-2)
Groeipotentieel: -1

Groei?

Groei!!
Nieuwe targets: 40

tot 50 woningen
per jaar

Extra inspanningen
blijven nodig
Pilootproject

SVKPro

Op peil houden
aanbod

Focus op grotere
entiteiten

Groei mogelijk

Beoogde
actie tegen

2020

Stand van zaken
31/12/19 sinds

start
samenwerking

Focus 2020
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1) Kwantiteit
 
Vanuit Vlaanderen zijn de verwachtingen qua groei van extra SVKwoningen
groot. 
Incentives als SVK Pro en het verlaagd BTW-tarief voor SVKnieuwbouw
maken dat het SVKmodel nog interessanter wordt voor bouwpromotoren en
investeerders.
Ook lokale besturen zijn nu in de mogelijkheid om hun woningen in eigendom
te verhuren aan het SVK.
Daarnaast zijn de groeiende wachtlijsten hét bewijs dat de nood aan
betaalbare woningen op de private huurmarkt nog steeds enorm groot is.
 
Duidelijke signalen richting groei die we willen matchen aan lokale behoeftes.  
 
De Poort sloot in 4 jaar tijd maar liefst 494 huurcontracten af. 
Rekening houdend met het feit dat 90 huurders herhuisvest werden (mutaties)
betekent dit dat er 404 nieuwe huurders een woning kregen. 
Van die 404 hadden er 384 gezinnen een maximale puntenscore op vlak van
ABI en woonnood. 
358 nieuwe huurders hadden lokale binding (woonhistoriek in de stad of
gemeente waar ze gehuisvest werden). 
44 nieuwe huurders hadden woonhistoriek in het werkingsgebied van De
Poort. 
Slechts 2 van de 494 nieuwe huurders hadden geen woonhistoriek in het
werkingsgebied van De Poort. 
 
In het Vlaams regeerakkoord wordt bepaald dat kandidaat-huurders van een
sociaal verhuurkantoor niet langer kunnen toegewezen worden op basis van
woonnood en actueel besteedbaar inkomen maar dat lokale binding en
anciënniteit dé criteria zullen worden om recht te hebben op een sociale
woning.
 
Op 11 december 2019 waren 1.556 kandidaat-huurders ingeschreven op de
wachtlijst van De Poort. 1.556 gezinnen met een domicilie adres in 1 van de 7
gemeenten/steden van ons werkingsgebied (Kortrijk-Harelbeke-Wevelgem-
Kuurne-Avelgem-Zwevegem-Spiere Helkijn). 
Van die 1.556 zijn er 380 kandidaten die kunnen toegewezen worden omwille
van een hoge woonnood en een beperkt inkomen (puntenscore van 37 of
meer voor Abi + Woonnood). 
 
In 2018  werden 151 gezinnen toegewezen. 
In 20 situaties betrof het een mutatie (herhuisvesting van een zittende svk-
huurder), in 131 gevallen ging het om een nieuwe toewijzing.
 
In 128 van de 131 gevallen hadden de kandidaten een puntenscore van 37 of
meer.

b. SVK2020
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128 uiterst kwetsbare woningzoekers konden dmv het huidige
SVKpuntensysteem gehuisvest worden.
 
Wanneer er nu rekening gehouden wordt met de voorstellen die werden opgenomen in
het regeerakkoord, geeft dit de volgende situatie:
 
Van de 1.556 kandidaten die hun domicilie in 1 van de 7 gemeenten/steden in ons
werkingsgebied hebben, blijven er 330 over die recht hebben op absolute prioriteit obv
lokale binding.
 
Van die 330 zijn er slechts 30 kandidaten die een puntenscore hebben van 37 of meer.
 
Door de voorwaarde in te voeren van 5 jaar onafgebroken woonhistoriek komen
reeds 350 uiterst kwetsbare woningzoekers niet langer in aanmerking voor een
sociale woning terwijl er voor hen ook geen alternatief beschikbaar is.
 
Daar houd het echter niet op,…
 
Aangezien Woonnood niet langer als prioritair criterium zal gehanteerd worden, en
vervangen wordt door anciënniteit zakken woningzoekers met een puntenscore van 37
of meer ook op de wachtlijst.
 
Voor de uiterst kwetsbare woningzoekers uit de regio zou dit betekenen dat er obv de
nieuwe toewijsregels jaarlijks slechts 4 ipv 128 toewijzingen gedaan worden.

10

Concreet betekent dit dat er in de regio jaarlijks 124 alleenstaanden of
gezinnen minder kunnen doorstromen vanuit één of andere vorm van crisis-
huisvesting of nachtopvang, mensen niet herhuisvest kunnen worden uit
ongeschikte of onbewoonbare woningen, woningzoekers met een
minimuminkomen die plots hun woonzekerheid verliezen geen alternatief meer
hebben, ……



2) Kwaliteit
 
Het bewaken van de kwaliteit van ons bestaand en nieuw patrimonium is enorm
belangrijk.
Dankzij de steun van onze lokale besturen konden we de voorbije jaren talloze
eigenaar-verhuurders begeleiden en adviseren om hun woningen te renoveren en
om, doorheen de verhuring, kwaliteit te blijven garanderen. 
Meer dan 300 eigenaar-verhuurders werden de voorbije jaren op die manier
geholpen.
 
In de loop der jaren is de invulling van renovatiebegeleiding wel sterk veranderd.
Totaalrenovaties, nieuwbouwwoningen en het aanbod van kleinere wooncomplexen
maken dat onze aanpak ook in die richting is mee-geëvolueerd. 
Onze service in deze vaak technisch zeer specifieke materie gebeurt nog meer op
maat van de eigenaar-verhuurder.
De klassieke manier van werfopvolging maakt plaats voor conceptueel mee
nadenken om elk uniek project futureproof te maken.
De steeds wijzigende regelgevingen op vlak van premies en kwaliteitseisen 2023
maken dat onze pandbeheerders hun eigenaar-verhuurders doorheen de volledige
duurtijd van het huurcontract bijstaan en adviseren. Betaalbaarheid en
duurzaamheid zijn daarin cruciaal. 
 
Spijtig genoeg worden renovatiebegeleiding en technisch advies nog steeds niet
erkend als kernopdrachten van een SVK. 
Het is dankzij de steun van onze lokale besturen dat we vanuit De Poort juist wel
kunnen inzetten op deze specifieke service en wordt ons patrimonium op die manier
kwalitatief en gezond gehouden.
 
We blijven dan ook voorstander om voor al onze woningen het conformiteitsattest te
behalen. Door hier op in te zetten zorgen we er ook voor dat zowel eigenaar-
verhuurders als huurders recht krijgen op specifieke premies en subsidies, zoals de
Vlaamse renovatiepremie en de Vlaamse huursubsidie.
 
 
3) Betaalbaarheid
 
Het blijft een absolute opdracht van het SVK om de huurprijs te drukken op de
private huurmarkt.
Want daar doen we het nog steeds voor!
Ons nieuw huurderbestand bestaat voor 95% uit alleenstaanden en gezinnen uit de
meest kwetsbare situaties.
 
Het toewijzen van de meest kwetsbaren is nog steeds een zeer bewuste keuze van
onze organisatie.
Deze doelgroep vraagt uiteraard meer ondersteuning op vlak van huurbetaling,
samenwerking met begeleidende diensten (multiproblemdossiers), Housing First,
enz…
 
Dergelijke problematieken zorgen er voor dat De Poort als organisatie extra risico’s
neemt qua betaalbaarheid.
 
Ons SVK heeft zich steeds geprofileerd als een organisatie waar kansen geven aan
mensen centraal staat. 
Het wordt echter meer en meer de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de
rentabiliteit van onze organisatie en blijvend te kunnen inzetten op de meest
kwetsbaren.
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We merken meer en meer dat residentiële opvang van verschillende doelgroepen
wordt afgebouwd en dat deze mensen in onze huurwoningen terechtkomen.
De doelgroep verzwakt en is afhankelijk van ambulante, vaak vrijblijvende,
hulpverlening in psychiatrie, bijzondere jeugdzorg, drughulp, enz…
Het specifieke puntensysteem van het SVK maakt dat de meest zwakken gehuisvest
worden, alleen ontbreekt de nodige omkadering vaak om de juiste hulpverlening te
voorzien.
Sociale Huisvesting kan geen alternatief zijn voor hulpverlening.
 
We zien dan ook een stijgende trend in het aantal probleemsituaties met (te) vaak
uithuiszetting tot gevolg.
 
Vanuit Vlaanderen wordt gesteld dat een SVK als organisatie break-even zou
moeten kunnen draaien met de huidige Vlaamse middelen. Vanuit De Poort stellen
we ons daar vragen bij.
Hoe kan een SVK verder groeien wanneer het meer en meer geconfronteerd wordt
met een zwakker wordende doelgroep.
 
Hoe kan een organisatie break even draaien wanneer de onvoorziene kosten elk jaar
toenemen?
De alarmerende stijging van probleemhuurders, uithuiszettingen, huurschade en
huurachterstand spreken voor zich.
 
Indien de SVK’s verder geconfronteerd worden met deze specifieke onvoorziene
kosten zal de huidige werkingssubsidie moeten herbekeken worden in plaats van
deze af te bouwen en moeten we kunnen blijven rekenen op bijkomende financiële
ondersteuning van de lokale besturen.
 
Waarom het concept SVK zoveel succes kent bij eigenaars-verhuurders?
Bekijk dan zeker onderstaand rekensommetje:

4) Innovatie op basis van maatschappelijke evoluties
 
De Poort zet in op innovatie en durft out of the box denken. 
We doen dit steeds in functie van de toegankelijkheid van de meest kwetsbaren naar
betaalbare en duurzame huisvesting.
Zoals elk systeem of concept heeft ook het model van sociaal verhuurkantoor haar
beperkingen. Door in te zetten op innovatieve projecten proberen we deze
beperkingen te doorbreken of tenminste aan de kaak te stellen.
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Project Kamerwonen (doelgroep Bijzondere Jeugdzorg)

Project BENHUUR

Project RenBen

Project Huis Inclusief

Groepsinschrijving kandidaat-huurders

 
Sinds 2018 kunnen sociale verhuurkantoren opnieuw kamers in huur nemen. 
De Poort was het eerste SVK in Vlaanderen dat, ondanks de intensieve
administratieve molen, een dergelijk project op poten zette in samenwerking met een
particuliere eigenaar enerzijds en de verschillende welzijnsorganisaties uit de
bijzondere jeugdzorg anderzijds. 
Meerwaarde project: aanbod voor specifieke doelgroep
 
 

 
Met de Vlaamse renovatiepremie worden eigenaar-verhuurders gestimuleerd om hun
woningen te renoveren als ze willen verhuren aan het SVK. Daarbij worden
woningen grondig aangepakt, daken worden geïsoleerd, ramen worden vernieuwd,
technieken worden vernieuwd. 
Maar dat broodnodige stapje verder, nl. het BENverhaal, is voor de meeste eigenaar-
verhuurders 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. 
Met BENHUUR willen we ‘beter renoveren’ overzichtelijk en toegankelijk maken voor
de private huurmarkt.
Met BENHUUR willen we aantonen waar subsidiërende overheden hun premiebeleid
kunnen aanpassen om de specifieke doelgroep van private eigenaar-verhuurders
mee te krijgen om te BENOveren.
Met  BENHUUR willen we onze eigenaar-verhuurders inleiden in een nieuw tijdperk
van renoveren.
Meerwaarde project: sensibilisering Kwaliteit van private huurwoningen 
 
 

 
Partners uit de bouwwereld, universiteit Gent, de overheidssector en organisaties als
Leiedal en De Poort vzw brachten in het RenBEN-project hun kennis, ervaringen en
oplossingen samen.
Hun betrokkenheid liet toe de technische, financiële-juridische, en maatschappelijk-
sociale drempels aan te pakken die een renovatiedynamiek nu in de weg staan. Hun
kennis werd gecombineerd in één instrument: een scorecard om beslissingen in het
renovatieproces te faciliteren. 
Aan de hand van 3 proefprojecten werden in totaal 30 exemplarische woningen
effectief onder handen genomen.
Meerwaarde project: ontwikkeling Renovatiestrategie
 
 

 
In het pilootproject ‘Huis Inclusief’ bundelden 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 was
een belangrijke schakel binnen een regio-aanpak van thuisloosheid en de voorloper
van Kracht.Wonen.
Meerwaarde project: verbreding van aanbod betaalbare woningen voor kwetsbare
doelgroep
 
 

 
Op initiatief van Samenlevingsopbouw werd in april 2015 een tweemaandelijks
inschrijvingsmoment georganiseerd in Kortrijk waarop kandidaat-huurders voor een
sociale woning zich in één moeite en op één plaats konden inschrijven op de
kandidatenlijst voor alle huisvestingsmaatschappijen. Het moment biedt kandidaat
huurders van een sociale woning de mogelijkheid om zich tijdens één afspraak in te
schrijven bij alle aanbieders van een sociale woning naar keuze.
Meerwaarde project: drempelverlagend werken
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Preventieve woonbegeleiding CAW

Opstart Marktverhuurkantoor Kortrijk

SVK Pro 

Ethimmo cv so

 
 

 
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.
Meerwaarde project: kansen verkleinen tot uithuiszettingen
 
 

 
Om kwaliteitsvol betaalbaar wonen te realiseren zet Kortrijk naast het al gekende
SVK ook in op een marktverhuurkantoor (MVK). Dit is een partnerschap tussen AGB
SOK en De Poort, waarbij het marktverhuurkantoor een aanbod op de huurmarkt
biedt voor wie niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Op die manier
wil Kortrijk Huurt de huurmarkt aanzwengelen en kwalitatief versterken. Belangrijk
aspect is dat het SVK structurele partner is van het MVK, zodat er geen concurrentie
ontstaat en dat beide initiatieven elkaar aanvullen. Tegelijk wordt op die manier de
expertise van De Poort op vlak van woningbeheer ingebracht in het MVK.
Meerwaarde project: verbreding aanbod private huurmarkt 
 
 

 
Vlaanderen startte in 2018 met een proefproject om de samenwerking tussen sociale
verhuurkantoren (SVK's) en investeerders te faciliteren (SVK Pro).
Via dat samenwerkingsverband SVK Pro zullen SVK's huurcontracten op lange
termijn kunnen afsluiten voor nog te bouwen nieuwbouwwoningen. Zo wil Vlaanderen
meer betaalbare sociale huurwoningen realiseren en de sterke groei van de SVK's
verder mogelijk maken en versterken.
Deze procedure is een bijkomende piste om het gemeentelijk bindend sociaal
objectief te halen of om in meer sociale en betaalbare woningen te voorzien in de
gemeente, naast de bestaande mogelijkheden zoals via de sociale
huisvestingsmaatschappij of de CBO-procedure.
Vooraleer dit project over gans Vlaanderen te lanceren koos men ervoor om gericht
met enkele SVK’s aan de slag te gaan, oa met De Poort.
Meerwaarde project: verruiming aanbod kwalitatieve huurwoningen
 
 

 
Ethimmo cv-so werd 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. In
2019 werd een pand in Kortrijk aangekocht en werden de eerste stappen gezet voor
een project in Marke.
Meerwaarde project: verbreding aanbod private huurmarkt
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Om kandidaat-huurders een gerichte keuze te laten maken
over waar ze wensen te wonen wordt het werkingsgebied van
een sociaal verhuurkantoor opgedeeld in deelgebieden.
Voor De Poort vallen de deelgebieden samen met de
gemeenten waar het svk actief is.
 
Meermaals moesten we in 2019 echter vaststellen dat
kandidaat-huurders die voor het deelgebied ‘Kortrijk’
ingeschreven waren woningen weigerden die in de verder
gelegen deelgemeenten van Kortrijk lagen.
 
Om de toewijsprocedure efficiënter te laten verlopen en de
kandidaat-huurders meer keuzemogelijkheid te geven over
waar ze wensen te wonen werd daarom beslist om de het
deelgebied ‘Kortrijk’ op te delen in ‘Kortrijk-centrum’,
‘Bissegem’, ‘Heule’, ‘Bellegem’, ‘Kooigem’, ‘Marke’, ‘Rollegem’
en ‘Aalbeke’. 
 
Deze wijziging wordt vanaf 2020 doorgevoerd.

b. Toewijsprocedure

1.2 Toewijzing en intern huurreglement

Het intern huurreglement wordt jaarlijks aangepast in
functie van de geïndexeerde inkomensgrenzen en indien
van toepassing aan de wijzigingen in het Kaderbesluit
Sociale Huur.
 
In 2019 werd het intern huurreglement aangepast aan de
alternatieve methode voor het actualiseren van kandidaat-
huurder dossiers
(maart 2019).
 
Kandidaat-huurders kunnen deel 1 komen raadplegen
tijdens de openingsuren van het onthaal.
 
Huurders krijgen deel 2 mee bij de opstart van het
huurcontract.
 
Het intern huurreglement kan tevens gedownload worden
op de website van de vzw,

www.depoortvzw.be

a. Intern huurreglement
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Absolute
prioriteit1 X

c. Toegepaste afwijkingen

Renovatie
woning

3

Bijzondere
omstandigheden
van sociale aard2

Opzeg
hoofdhuurcontract

2 Slechte
woningkwaliteit

Mutatie
door

versnelde
toewijzing

Kamerwonen
 
Het doelgroepenproject in de Guldensporenlaan te
Kortrijk waar 5 kamers verhuurd worden aan
jongvolwassenen werd opgestart in april 2018.
.
De toewijsprocedure die in samenwerking met
begeleidende diensten uitgewerkt werd laat toe dat
de betrokken welzijnsactoren bepalen wie in
aanmerking komt om toegewezen te worden.
 
Huisvesting staat hier niet op zich, maar maakt deel
uit van het begeleidingstraject van de cliënt. De
begeleidingsovereenkomst staat dan ook centraal
en is tevens een voorwaarde in het huurcontract. 
 
Indien de begeleiding beëindigd wordt, stopt het
huurcontract.

d. Doelgroepenproject

In 2019 verlieten 3 huurders het project.
1 huurder kon doorstromen naar een
eigen woning. 2 huurders bleken nog
niet klaar om de verantwoordelijkheden
en de huurdersverplichtingen die bij een
huurcontract horen op te nemen.
 
 
 
In 2019 werden 2 jongeren gehuisvest in
het project.

X

X

X
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4

1

Kortrijk

Kuurne

Lokaal toewijsreglement
 
Het lokaal toewijsreglement  laat toe om het
inkomen van kandidaat-huurders te bevriezen op
het niveau leefloon tijdens hun tewerkstelling via
art.60 van de OCMW-wetgeving (enkel voor
Kortrijk en Kuurne).
 
De bedoeling is om te voorkomen dat ze een
aanbod mislopen omdat ze zijn beginnen werken. 
 
Ook in 2019 werd deze mogelijkheid toegepast.
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1.3 Huurdersbegeleiding

Ook in 2019 werd verder ingezet op een efficiënter beheer van leegstaande panden. 
 
Enkele accenten uit onze aanpak:

Onderscheid in 3 soorten leegstand ifv

van een gericht beheer.

a. Algemene aanpak

Leegstandsbeheer

Panden nieuw
in beheer

Panden in
herverhuur

Panden uit
beheer

29

23

100 58

10

68

Panden met
leegstand 2019151 50

# dagen gem./pand

Beheer van het leegstandsproces door
de leegstand op te delen in

deelperiodes die op een transparante
manier opgevolgd worden via een tool,

ontwikkeld in Access. 

Woning vrij Technisch nazicht

Technisch nazicht Uitvoering werken

Uitvoering werken Herverhuur
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61123 68

TARGET 2: Uitvoering van de werken en herverhuur na leegstand
 
De target voor het uitvoeren van werken en herverhuur bij panden die
leegkomen werd voor 2019 op 61.5 dagen gezet (een halvering van
de termijn 2017). 
De effectieve termijn ligt voor 2019 gemiddeld op 68 dagen per pand.
 
 
Voor 2020 werden na overleg met de pandbeheerders en technisch
medewerker nieuwe targets gesteld.
We bekijken ook hoe de flow kan gegarandeerd worden bij uitval
personeel door prioriteiten bij het uitvoeren van taken in vraag te
stellen en te herdefiniëren.
 

78 58

Evolutie van de leegstand targets  

17 534

TARGET 1: Technisch nazicht tussen 2
verhuringen
 
De target voor het uitvoeren van een technisch
nazicht bij  panden die leegkomen werd voor 2019 op
17 dagen gezet (een halvering van de termijn 2017). 
De effectieve termijn ligt voor 2019 gemiddeld op 5
dagen per pand.

TARGET 3: Leegstand tussen 2 verhuringen
 
De target voor leegstand tussen 2 verhuringen werd voor
2019 op 78 dagen per pand gezet.
 
De effectieve termijn ligt voor 2019 gemiddeld op 58 dagen
per pand.

,5
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55 68

TARGET 4: Leegstand bij panden uit beheer
 
De target voor leegstand bij panden die uit beheer
gaan werd voor 2019 op 55 dagen per pand gezet.
Het zetten van een target leegstand voor dit type
leegstand is niet evident,
Als de eigenaar opzegt heeft het svk een
opzegtermijn van 6 maanden. Indien het svk opzegt
is dit slechts 3 maanden. Meestal zijn het in die
situatie ook panden die reeds leegstaan.
Om meer zicht te krijgen op deze verschillende
gevallen worden deze in 2020 allemaal afzonderlijk
bekeken met de pandbeheerders om daarna de
groep panden die uit beheer gaan eventueel op te
delen in meer subgroepen met aparte targets.

0 10

TARGET 5: Leegstand bij nieuwe panden in beheer
 
De target voor panden die nieuw in beheer komen werd voor
2019 zeer ambitieus gezet op 0 dagen.
De target kwam er door de logische gevolgtrekking dat we als
svk pas huur betalen aan een eigenaar als er een huurder
gevonden is voor het pand.
De realiteit leert ons dat interne afspraken in de werking het
behalen van deze target in de weg stonden.
De gemiddelde leegstand voor nieuwe panden in beheer
bedroeg gemiddeld 10 dagen in 2019.
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In 2019 werden de voorwaarden voor het krijgen van een huursubsidie voor svk-
huurders gewijzigd. Een heel aantal huurders die hun recht op huursubsidie reeds
hadden uitgeput konden hierdoor terug een aanvraag indienen.
 
Daarom werd ook beslist om al onze huurders aan te schrijven en hen uit te
nodigen op kantoor om de aanvraag voor hen in orde te brengen.
 
Dit resulteerde in een groot aantal extra huursubsidie aanvragen in 2019. Het zal
echter ook zeker ten goede komen aan de financiële weerbaarheid van onze
huurders.

Aanvraag huursubsidie

295 Aanvragen

238 Goedgekeurd

gem. 185 € / maand

42 Nog in behandeling

15 Geweigerd

2 Geen bewijs van inkomen

4 Inkomen te hoog

9 Woning niet aangepast
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Gerechtelijke procedures

Indien een (aanklampende) begeleiding niet aanslaat of niet langer volstaat
om financiële problemen te keren is een gerechtelijke procedure  vaak de
laatste stap, de ontbinding van het onderhuurcontract is hier niet noodzakelijk
het doel van het svk.
 
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. Soms zorgt net die procedure ervoor
dat de huurder wakker geschud wordt en beslist om de vicieuze cirkel van
slechte keuzes te doorbreken.

39 Procedures opgestart in 2019

24 Uithuiszettingen

5 Huurder vertrokken in onderling akkoord
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Uithuiszettingen

Al enkele jaren proberen we om het aantal uithuiszettingen te beperken, maar
telkens moeten we toch een stijging vaststellen. Afgelopen jaar lijken de cijfers
zich te stabiliseren met 24 uithuiszettingen, maar dat is bezwaarlijk positief te
noemen.
We merken bovendien terugkerende patronen bij de huurders die uit hun woning
gezet worden, wat ons in staat zou moeten stellen om bepaalde problemen bij de
bron aan te pakken.
Zo merken we dat een aanzienlijk deel van de huurders die uit hun woning gezet
worden, jonger dan 25 jaar waren bij de start van hun contract (11 van de 24).
Van die huurders merken we bovendien dat de periode tussen de start van hun
contract en de uithuiszetting vaak zeer kort is: 5 jongeren werden na ongeveer
één jaar uit de woning gezet. Rekening houdend met een voorafgaande periode
van begeleiding en gerechtelijke stappen, kunnen we stellen dat het heel snel
misliep na de start van hun contract. Zulke korte huurperiodes zien we echter
ook terug bij andere leeftijdscategorieën.
Op zijn minst wekt dat de indruk dat er bepaalde huurders hun contract beginnen
met weinig kans op slagen.
 
We willen zoeken  naar manieren om  die doelgroep verder uit te puren zodat
duidelijk wordt wie extra begeleiding nodig heeft. Dat is moeilijk, en voorlopig
springt enkel de groep -25 jarigen er uit. Het gaat niet over jongeren met een
migratieachtergrond of taalbarrières, en we zien hen terug in de verschillende
gemeentes van ons werkingsgebied. We vonden tot nu toe dus nog weinig
gemeenschappelijke factoren.
 
Dat onze jongeren het zo moeilijk hebben, is wellicht deels te wijten aan de
manier waarop ze bij ons terechtkomen: idealiter verblijft een jongere een tijd in
een beschermde woonvorm als BZW tot hij voldoende vaardigheden ontwikkeld
heeft om zelfstandig te gaan wonen en naar het SVK door te stromen. We zien
die doelgroep echter weinig terug.
In de praktijk krijgen wij veel jongeren binnen waarvan het binnen vorige
begeleidingen misgelopen is, die op verschillende plaatsen hun bruggen
opgeblazen hebben en uiteindelijk dakloos worden of bij vrienden, in de
nachtopvang, in een crisiswoning, … terechtkomen. Net dát geeft hen de hoge
woonnood die ervoor zorgt dat ze bij ons in aanmerking komen voor een woning.
 
We zien bij die groep heel wat jongeren die de nodige
vaardigheden missen om zelfstandig te wonen. Bovendien hebben
zij vaak vrienden die ook dakloos zijn, en die gemakkelijk bij hen
komen aankloppen om te ‘sofasurfen’ om zo zelf aan dakloosheid
te ontsnappen. Dat leidt in heel veel gevallen tot problemen
(overlast, druggebruik, schade aan de woning, …).
Het is frustrerend om te zien hoe die jongeren in korte tijd zo
ernstig ontsporen dat elke vorm van begeleiding door ons of
externe hulpverleners te laat komt om de situatie nog om te keren:  
 
- De jongere is intussen te ver afgegleden in zijn druggebruik, 
- De sofasurfers blijken toch niet zulke goeie vrienden en zijn niet meer buiten te
krijgen (of nemen de woning over en ontzeggen de huurder de toegang tot zijn
eigen woning!), 
- De schade aan de woning dermate ernstig dat deze herstellen financieel voor
de huurder niet mogelijk is, 
- Of de druk op de buurt is zo zwaar dat het niet verantwoord is om de jongere
langer in zijn woning te laten verblijven om begeleiding verdere kansen te geven.

b. Overzicht Problemen
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Naast de jongeren die uit huis gezet werden, hebben we een aantal jongeren die
kunnen blijven omdat ze niet voor overlast zorgen, maar waar we niet binnen
geraken of bij huisbezoeken vaststellen dat hun leefsituatie te wensen overlaat. 
In 2019 ontdekten we een huurder die al geruime tijd in zijn eigen afval en
uitwerpselen leefde en waarbij we na de uithuiszetting vaststelden dat hij al een
lange periode afgesloten was van nutsvoorzieningen. Hij werd uitgezet omdat we
er al lang niet in slaagden om afspraken te maken voor een huisbezoek, en een
bezoek uiteindelijk noodzakelijk werd omwille van de verkoop van het gebouw. Hij
begon zijn contract als jongere, en werd jarenlang niet door hulpverlening
opgemerkt.
 
De perceptie leeft  dat een jongere die een SVK-woning
toegewezen kri jgt,  geslaagd is in zi jn traject:  de dakloosheid is
opgelost,  de jongere kan aan zi jn volwassen leven beginnen.
We stel len vast dat die perceptie niet strookt met de realiteit .
 
Voor veel van die huurders is het krijgen van een SVK-woning eerder een vloek
dan een zegen. Als het misloopt, bouwen ze een schuldenberg op die ze nog
jaren zullen meeslepen en hypothekeren ze hun kans om later opnieuw bij het
SVK te huren. Zo worden ze opnieuw dakloos, en dit met nog minder kansen dan
voor hun toewijzing.
Het cliché dat tegen de lamp lopen leidt tot inzicht, zien we bovendien niet
vertaald in het aantal jonge ex-huurders die later terug bij het SVK komen huren.
We stellen daarentegen wel vast dat we ex-huurders terugzien als sofasurfers bij
andere huurders, die op hun beurt in de problemen komen.
In 2020 willen we dan ook meer inzetten op het zoeken naar methodieken die de
nodige ondersteuning kunnen bieden in de eerste maanden/jaren dat die
doelgroep huurder is.
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1.4 Prospectie en inhuren van nieuwe
woningen en begeleiden en ondersteunen
(kandidaat-) verhuurders

a. Organisatie en wijze van prospecteren.

Woningaanbod

Het spontaan aanbod blijft groot en stijgt terug in 2019, na een lichte
terugloop in 2018 tov 2017:

141 2017

130 2018

151 2019

60 Kortrijk

46 Harelbeke

19 Kuurne

8 Wevelgem

4 Zwevegem

2 Avelgem

12 Enkel informatie
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Nieuw in beheer vs uit beheer

In 2019 kwamen er 35 nieuwe woningen
in beheer wat op 31/12/2019 resulteerde
in 578 woningen in beheer. Dit is, tov
2018, een daling van 1 woning gezien er
in 2019 ook 36 woningen uit beheer
gingen (waarvan 19 door slechte
kwaliteit).
 
Dit betekent dat er nog steeds heel wat
ouder patrimonium vervangen wordt door
nieuw patrimonium, omwille van de
(hoofdzakelijk) gebrekkige kwaliteit na
lange verhuring en te weinig engagement
tot renovatie door de eigenaar.

Prospecties tov groeimarges in het werkingsgebied

Net zoals in 2018 én 2017 hebben wij ervaren dat de
Vlaamse (groei)-ambitie naar verdere uitbouw van SVK-
woningen niet in overeenstemming is met de lokale visie.
De lokale besturen zijn terughoudend tegenover een sterke
groei van SVK-woningen op hun grondgebied.
 

Aanpak van het prospecteren van woningen

In 2019 werd beslist om de prospecties te laten
uitvoeren door een pandbeheerder samen met
onze technisch medewerker.
Deze nieuwe werkwijze stoelt op de ervaring dat
een conforme woning niet garandeert dat de
woning technisch in orde is. Een
conformiteitsonderzoek bekijkt de basis comfort-en
veiligheidseisen maar niet de volledige technische
vakkundigheid van een installatie of bouwdeel. Een
doorgedreven technisch nazicht voor inhuurname
voorkomt heel wat meldingen bij de eerste
bewoning en zorgt voor hogere kwaliteit en
duurzamer verhuur. Het voorkomt ontgoocheling bij
zowel huurder als eigenaar die met een betere,
kwaliteitsvollere woning starten.
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Nieuwsbrief eigenaars 2019

Op 01 mei 2019 ging de nieuwe huursubsidieregeling van kracht. Wij lichtten
dmv een Nieuwsbrief onze eigenaars in over deze nieuwe regeling en de
gevolgen die dit kon hebben op hun pand. In de nieuwe huursubsidieregeling
wordt namelijk het toekennen van de subsidie aan de huurder rechtstreeks
gekoppeld aan het kunnen voorleggen van een conformiteitsattest van het
pand. Doordat niet alle panden (meer) beschikten over een
conformiteitsattest (wat niet altijd wil zeggen dat die panden niet conform
zijn), moesten heel wat aanvragen van attesten meteen gebeuren. Zo’n
onderzoek leidde soms tot een advies ongeschikt- of onbewoonbaarheid
waarbij binnen de maand de nodige aanpassingen dienden te gebeuren,
veelal door de eigenaar. Dit zorgde voor een extra grote werkbelasting
binnen het SVK. Op 09 juli 2019 organiseerden we eveneens een info-
moment waarbij wij eigenaars te woord konden staan bij vragen over de
gevolgen van de nieuwe regeling op de continuïteit van het verhuren van
hun pand. Hierbij werd ook uitvoerig besproken welke minimale
verwachtingen wij stelden aan de panden die wij verhuren, waaronder
conformiteit. Een aantal eigenaars kozen er ook voor om geen aanpassingen
te doen aan hun niet-conform pand waardoor alleen al 19 panden uit beheer
gingen wegens slechte kwaliteit. 19 gezinnen dienden dus ook dringend
herhuisvest te worden naar een conform pand zodat verlies aan
huursubsidie kon vermeden worden.
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Type aanbod

Grote, kwalitatieve woningen zijn moeilijk te vinden. Het aanbod van
kleine, kwalitatieve woningen blijft groot (0, 1 en 2 slaapkamers),
terwijl het aanbod van grote woningen er wel is (26 op 151 woningen)
maar de kwaliteit vaak ondermaats is. Van de 151 geprospecteerde
woningen waren er 24 met 3 slaapkamers en slechts 2 met 4
slaapkamers. 15 van deze woningen met 3/4 slaapkamers waren
sterk verouderde woningen waar de eigenaars niet de nodige
investeringen wensten te doen en die afsprongen (wegens niet
rendabel). 3 van deze 26 woningen zijn, of komen in 2020,  in beheer.
Bij één van deze woningen kon de Provinciale SVK-premie nog
toegekend worden (inmiddels werd de premie per 01/01/20
afgeschaft). 
Het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is voor een grote
woning blijft heel lang op de wachtlijst staan omwille van het geringe
aanbod van grote woningen (+/- 16% of 306 KH die ingeschreven
staan voor 5 tot 11 gezinsleden). De grootste groep KH, 983 van de
1901 KH of 51.7% schrijft echter in als alleenstaande.

b. Moeilijkheden

Type eigenaar

Omwil le van de betaalbare woningleningen wagen
nogal wat ( jonge mensen) zich aan een
investeringsgoed, om dit  te verhuren aan De Poort.
Hierbi j  spelen de interessante voorwaarden bi j
aanschaf (verlaagde registrat ierechten van 10% >
7%) en de gegarandeerde huur en waarborg een
grote rol .  We merken echter dat die doelgroep
eigenaars tot hun uiterste f inanciële middelen gaan
om dit  te kunnen doen. Ze kopen hierbi j  vaak een
wat verouderd pand, dat net past binnen het
f inancieel haalbare maar dan bl i jven er te weinig
middelen over wanneer een technisch probleem
opduikt in het pand. Het gevolg is dat de
eigenaarsverantwoordel i jkheid niet opgenomen
wordt,  facturen ten onrechte geweigerd worden en
er discussies ontstaan waar de aansprakel i jkheid
duidel i jk is.  Wij  zien dit  als een nieuw type
eigenaar waar we alert  voor zi jn.

28



Afhaken van kandidaat-verhuurders

De hoge doch haalbare kwaliteitseisen die we als SVK stellen zorgen
ervoor dat het renoveren van een kleinere woning nog net rendabel is,
terwijl dit voor een grote woning (aankoop + investeringen), niet meer
rendabel is. De afbouw door de overheid van de voordelen
(renovatiepremies) werkt dit in de hand:
In 2019 is volgende gewijzigd binnen het aanbod steunmaatregelen
naar eigenaars die willen verhuren aan een SVK:

Kwaliteitseisen versus beschikbare premies en andere voordelen.

januari
2019

Afschaff ing van het belast ingvoordeel bi j
renovatie van een woning, verhuurd aan
een SVK. Dit  kon oplopen tot 10.000€
voordeel

november
2019

Afschaff ing van de Provinciale SVK-
premie bi j  grote renovaties van een
woning verhuurd aan een SVK. Dit
kon oplopen tot 13.000€ voordeel

Voorkomen dat kandidaat-verhuurders afhaken

Goede afspraken en wederzijdse verwachtingen uitspreken zorgen voor
een goede start om langdurig te verhuren. Kandidaat-verhuurders die
zelf al veel verhuurd hebben en nu de weg naar het SVK vinden haken
bijna nooit af. Zij kennen de klappen van de zweep als het op verhuren
aankomt en laten dat graag over aan een gespecialiseerde partner. Er
wordt door private eigenaars dan ook vooral gekeken naar onze
organisatie voor het verhuren van die panden die net aan de meest
kwetsbare doelgroep verhuurd worden, namelijk alleenstaande. Hier
schuilt ook het grootste risico. Vandaar dat het aanbod van de panden
voor de meest kwetsbaren (studio’s en 1-slaapkamerwoningen) ook
hoog blijft.
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In 2019 werden 3 nieuwsbrieven verstuurd.

Extra nieuwsbrief: nieuw huursubsidiebesluit
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1.6 Inspraak en participatie

Op de algemene vergadering van 13 maart 2019 werden enkele wijzigingen in de
samenstelling van de raad van bestuur goedgekeurd:
 
mevr. Katrien Deleu, vertegenwoordiger van OCMW Kortrijk, nam ontslag als lid
van de raad van bestuur
 
dhr. Wim Delabie, vertegenwoordiger van CAW Zuid-West-Vlaanderen, nam
ontslag als lid van de raad van bestuur
 
dhr. Pascal Heytens, vertegenwoordiger van CAW Zuid-West-Vlaanderen, trad toe
als lid van de raad van bestuur
 
dhr. Peter Sustronck, vertegenwoordiger van het OCMW Kortrijk trad toe als lid van
de raad van bestuur
 
dhr. Francis Watteeuw, vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne, trad toe als
lid van de raad van bestuur

1.5 Wijzigingen in beheer



Winter
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1.7 Klachtenprocedure

In 2019 werden geen klachten neergelegd.

1.8 Aanvullende informatie

GDPR / AVG

Met de vernieuwde AVG-wetgeving wordt sinds halverwege 2018 een
kader verwacht voor de verwerking en bescherming van
persoonsgegevens. 
Momenteel is er nog veel onduidelijkheid over de nieuwe verplichtingen en
op welke manier organisaties aan die wetgeving kunnen voldoen. 
De zaken die hierover gecommuniceerd worden zijn niet altijd even
duidelijk. 
De Poort nam het thema gegevensbescherming zelf in handen door intern
een functionaris (of DPO) aan te stellen. 
In de verschillende deelwerkingen van de organisatie gaan wij immers om
met gevoelige persoonsgegevens.
We stellen ook vast dat onze cliënten, externe partners en opdrachtgevers
steeds hogere verwachtingen hebben op vlak van gegevensverwerking in
tegenstelling tot enkele jaren geleden.
 
2019 was voor onze organisatie een doorlichtingsjaar waarin heel
wat voorbereidend werk gedaan werd om tot een organisatiebreed
gegevensbeschermings- en informatieveiligheidsbeleid te komen.
Vooreerst werd een register aangelegd van alle verwerkingsactiviteiten
binnen De Poort met als doelstelling in kaart te brengen welke
gegevensstromen er zijn en op welke wettelijke grondslag deze berusten.  
In combinatie met een risico-analyse en maturiteitsmeting zorgde dit voor
een goede basis, een nulmeting, om te zien waar de organisatie staat en
wat er de komende jaren zal worden aangepakt om te voldoen aan de
geldende normen. 
 
Op basis van de resultaten van die doorlichting werd een
gegevensbeschermings- en informatieveiligheidsbeleid uitgewerkt. 
Ook werd een beleidsplan uitgewerkt met concrete acties voor 2019-2020. 
We sloten verwerkingsovereenkomsten af met de ICT-leverancier en het
sociaal secretariaat, sensibiliseerden medewerkers en voerden enkele
operationele ingrepen uit om grotere risico’s te kunnen vermijden.
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2.4 Evolutie aantal woningen

Volledig werkingsgebied:

Groot Kortrijk:
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Op het vlak van werk was 2019 opnieuw een dynamisch jaar, waarbij ook
enkele nieuwe samenwerkingsovereenkomsten en nieuwe projecten uitgewerkt,
ingediend en goedgekeurd werden.  De samenwerkingsovereenkomst voor de
Leerwerkplaats werd vastgelegd voor de komende 6 jaar, er kwam ook
uitbreiding van het schoonmaakteam. 
De Vlaamse overheid zet volop in op outreachende activiteiten om nieuwe
werkzoekenden te bereiken.  Wij dienden hiervoor een project in, samen met
Kortrijk, wat uiteindelijk ook goedgekeurd werd. Hierdoor kenden we niet alleen
een verbreding van de doelgroep, maar ook een uitbreiding van het werkgebied
naar de regio en een intensievere samenwerking met andere regio’s. De opstart
van het ESF doorstroomtraject voor de sociale economie kende  in onze
werking ook een opstart in 2019. Voor onze medewerkers betekent dit een
verdergaande professionalisering en een telkens weer aanpassen van  aanpak
en werkmethodes.
Het is zeker onze visie om in 2020 onze expertise nog verder uit te bouwen en
onze samenwerkingsverbanden te versterken.voegen
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TIW-trajecten opgestart

Werkzoekenden vonden werk

Langdurige tewerkgesteld

1.1 Tender intensief werkplekleren _ TIW

Afronding van de Tender Intensief Werkplekleren

Looptijd opdracht:

Inhoud:

06/01/2016 – 30/09/2019

Intensieve begeleiding en bemiddeling van
langdurig werkzoekenden (>1jaar) met een
overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt met als
doelstelling de werkzoekenden via werkplekleren
te begeleiden.  Kandidaten werden toegeleid tot
maart 2018.

181

93

73

1. Team jobcoaches

Lopende en opgestarte projecten in 2019:

TIW Tender Intensief Werkplekleren

TWE Tijdelijke Werkervaring voor Werkzoekenden

GOB Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst

ESF 432 ESF Doorstroom sociale economie
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1.2 Tender tijdelijke werkervaring _ TWE

Tijdelijke werkervaring richt zich naar werkzoekenden met een gebrek aan
werkervaring en arbeidsattitudes om in het normaal economisch circuit aan
de slag te kunnen. Door middel van werkplekleren worden hun competenties
versterkt waardoor ze opnieuw de aansluiting vinden met de reguliere
arbeidsmarkt.

Looptijd opdracht:

Inhoud:

01/05/2018 – 31/12/2019 – verlenging wordt jaarlijks bekeken
Eind 2019 werd duidelijk dat ook in 2020 een nieuwe
bestelling door de VDAB geplaatst zal worden.  Deze tender
kan daarna maximaal nog met 1 jaar verlengd worden.

Deelnemerstrajecten opgestart

Deelnemers actief in trajectbegeleiding

Deelnemers duurzaam tewerkgesteld in 2019

187

56

62
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Benchmarking met andere uitvoerders:

1.3 Gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst _ GOB

Een GOB biedt als ‘Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en
Bemiddelingsdienst’ gespecialiseerde begeleiding bij werkplekleren voor
werkzoekenden en gespecialiseerde jobcoaching voor werknemers. Klanten
hebben nood aan gespecialiseerde dienstverlening als het risico op
langdurige
werkloosheid groot is ten gevolge van ernstige beperkingen op vlak van
gezondheid en functioneren.

Looptijd erkenning: 01/03/2018– onbepaalde t i jd

Inhoud: Werkzoekenden met nood aan gespecialiseerde begeleiding
tijdens werkplekleren kunnen terecht bij een GOB. 
De GOB zoekt naar de juiste match tussen individu en job,
tussen werkzoekende en werkgever.  Er wordt rekening
gehouden met de specifieke noden van de werkzoekenden. 
 
Er wordt gewerkt aan volgende aspecten binnen het traject:
 

- Arbeidsinhoud                                
- Arbeidsomstandigheden
- Arbeidsvoorwaarden
- Arbeidsverhoudingen
 

Er wordt geen standaardpakket doorlopen met de
werkzoekende, maar ingezet op de specifieke noden van de
werkzoekende en ook de werkgever.
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De doorstroombegeleiding die aangeboden wordt in het kader van het
Maatwerkdecreet en decreet Lokale Diensteneconomie moet: 
 

- een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve doorstroombegeleiding van de
doelgroepwerknemer bij het zoeken naar een gepaste vacature in het
reguliere arbeidscircuit aanbieden; 

 
- één of meer tijdelijke stages bij een toekomstige werkgever, met het oog op
een duurzame aanwerving bij deze werkgever aanbieden. 

 
Hierbij gaat het over externe doorstroom, d.w.z. dat de doelgroepwerknemer een
doorstroomtraject doorloopt met het oog op
het vinden van een job in het NEC.

Samen met enkele partners zijn we erkend als consortium om de
doorstroombegeleiding in West-Vlaanderen uit te voeren.

Opgestarte GOB-trajecten

Deelnemers volgden een gespecialiseerde
stage (GBVS en IBO)

Trajecten beëindigd, waarvan 3 wegens werk (in 2019)

20

4

1.4 ESF 432 Doorstroom sociale economie

Consortium West 7 | Partners:

50



Eind 2019 werden enkele deelnemers doorverwezen, de effectieve opstart is
voorzien voor 2020.

Looptijd project:

Inhoud:

01/06/2018 – 31/12/2020
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2. De Leerwerkplaats i.s.m

De Leerwerkplaats is een samenwerking tussen OCMW Kortrijk en De Poort
vzw.  De Leerwerkplaats wordt ingezet als specifieke, competentieversterkende
vloer, gericht op doorstroom naar werk.
Door het inzetten van deze vloer wordt tegelijkertijd het patrimonium van beide
partners onderhouden en beheerd.
 
In de Leerwerkplaats worden specifieke opleidingstrajecten gerealiseerd waarbij
gewerkt wordt aan het versterken van de generieke competenties,
arbeidsattitudes en technische vaardigheden gericht op doorstroom.  Deze
opdracht wordt uitgevoerd op een aangepaste werkvloer door een ervaren team
van werkvloerbegeleiders.  
Daarnaast worden ook voor de sociale activeringstrajecten specifieke
werkvloeren uitgebouwd.  Momenteel is in de groenploeg en de keuken een
actieve werking voor sociale activering. 
In de toekomst wordt deze werking verder uitgebreid, in samenwerking met
team werk en activering.

63 Contracten TWE opgestart

Nieuwe medewerkers sociale activering
begonnen in de groenploeg

Deelnemers volgden een beroepsverkennende stage

13

32

Enkele cijfers op een rij:

7

Deelnemers technisch gescreend in onze testbatterij

Nieuwe deelnemers bereikt in 2019

66

151

Deelnemers volgden een oriëntering

33 Nieuwe contracten

30 Contract verlengingen
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Tijdelijke Werkervaring (TWE) 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
deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een
reële werkomgeving. Op die manier wordt de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt verkleind met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal
economisch circuit. De deelnemers doorlopen in de Leerwerkplaats een traject
van 6 maanden dat eventueel nog verlengd kan worden. 

2.1 Tijdelijke werkervaring in de leerwerkplaats

De toegeleide doelgroepmedewerkers krijgen een praktijkgerichte opleiding
onder permanente begeleiding van ervaren werkvloerbegeleiders. De nadruk ligt
op doorstroom naar het normaal economisch circuit.
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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.  Zowel voor de technische
functies als de schoonmaakfuncties hebben we een testbatterij in de werking. 
Trajectbegeleiders uit diverse organisaties in Zuid-West-Vlaanderen laten hun
kandidaten vooraf technisch screenen.  De werkvloerbegeleider, die de test ook
in de praktijk afneemt, beschrijft in een rapport in hoeverre de kandidaten
voldoende technische bagage hebben om aan de slag te gaan in die functie, of
er nog aan bepaalde vaardigheden gesleuteld kan worden of zelfs een advies
om niet in de voorgestelde functie te oriënteren.

54

2.2 Oriëntering in de Leerwerkplaats

Het sociaal activeringproject is heeft als doel het doorbreken van sociaal
isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als
een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-
professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een betaalde her-
tewerkstelling.  Deelnemers krijgen een traject op maat, vaak deeltijds en
langdurig, begeleid door een ervaren werkvloerbegeleider.

2.3 Sociale activering

Nieuwe deelnemers opgestart in 2019:



Oriënteringsaanbod en werking Leerwerkplaats verder verbreden en
uitbreiden naar de regio Zuid-West-Vlaanderen
 
Stroomversnelling van het project ESF 432 Doorstroom Sociale Economie,
waarbij deelnemers via een doorstroomtraject begeleid worden naar het
NEC
 
Verdere uitvoering van de Tender Tijdelijke Werkervaring in perceel Zuid-en
Midden-West-Vlaanderen, als uitvoerder en penhouder, nog minstens voor 1
jaar
 
Blijvend inzetten op onze GOB-werking; als strategisch partner
gespecialiseerd werkplekleren en jobcoaching, voor deelnemers met een
beperking op de arbeidsmarkt

3.      2020 _ Wat brengt de toekomst?

Verderzetten van onze werking…

De doelstelling van de oproep is om in Vlaanderen en Brussel
outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve
arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel
inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt
en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame
oplossing biedt. Deze projecten dragen bij aan het algemeen
verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan.
Op deze manier trachten projecten een antwoord te bieden op de
uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte.
Wij werken hiervoor samen met OCMW Kortrijk, promotor voor
dit project.  De Poort vzw neemt de uitvoering in Menen voor
haar rekening.

Uitbouw van een breder aanbod sociale activering in de Leerwerkplaats,
in samenwerking met team werk en activering van OCMW Kortrijk

En ook nieuwe uitdagingen:

Verlengen van onze erkenning als Loopbaancentrum volgens de nieuwe
vereisten en ons opnieuw in de markt zetten

Opstarten van een nieuw erkend project  ESF 457  -  Outreach & Activering
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Werknemers en zelfstandigen die na kanker weer aan het werk willen
gaan, of die tijdens de periode van ziekte of behandeling werkzoekend
geworden zijn, kunnen deelnemen aan het gratis info- en
begeleidingstraject op maat.

Uitbouwen van kennis en expertise op het vlak van werk en de
impact van een kankerbehandeling op werk 
Uitvoering van enkele trajecten in een ruimer samenwerkingsverband

Uitbreiding van onze GOB-expertise  als professionele Rentree-partner

Nieuwe projecten of tenders…
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