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1.  INLEIDING 

1.1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de SHM 
Volkshaard. 

1.2. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, d.d. 5 juli 
2012. Ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot 
vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van 
sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het Erkenningenbesluit). Meer informatie: 
www.visitatieraad.be 

1.3. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:  
- de SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;  
- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling; 
- transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;  
- de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen. 

1.4. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM. Daartoe 
wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s onderling vergelijkbare 
gegevens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie van deze gegevens tegen de 
achtergrond van de historiek van de SHM en van de lokale context.  

1.5. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM een 
bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM verantwoordelijk is. Deze 
doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 
1. de beschikbaarheid van woningen (SD en OD) 
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (SD en OD) 
3. de betaalbaarheid (SD en OD) 
4. het sociaal beleid (OD) 
5. de interne werking en de financiële leefbaarheid (OD) 
6. de klantvriendelijkheid (OD) 

1.6. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld: 
- Uitstekend: de SHM levert uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere SHM’s; 
- Goed: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten; 
- Voor verbetering vatbaar: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten; 
- Onvoldoende: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten en de SHM werd op basis van 

een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar deze verbetering is niet gerealiseerd 
tijdens de vooropgestelde periode; 

- Niet van toepassing (n.v.t.): deze operationele doelstelling is voor deze SHM niet beoordeeld. 
 

1.7. Conform artikel 9.8 van het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s formuleert de Visitatiecommissie een 
eindoordeel per prestatieveld. Dit eindoordeel komt overeen met de laagste score die is toegekend voor 
één van de operationele doelstellingen die tot dit prestatieveld behoren. Indien bijvoorbeeld voor het 
eerste prestatieveld de beoordeling voor alle operationele doelstellingen ‘goed’ is en voor één 
operationele doelstelling ‘voor verbetering vatbaar’, dan is het eindoordeel voor dit prestatieveld ‘voor 
verbetering vatbaar’. De tabel in de samenvatting van het visitatierapport verduidelijkt hoe het 
eindoordeel is tot stand gekomen. Meer informatie over de totstandkoming van de beoordeling kunt u 
vinden in hoofdstuk 9 van het Draaiboek. 

http://www.visitatieraad.be/
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1.8. Conform artikel 35, 5° van het Erkenningenbesluit kan de visitatiecommissie bij de allereerste 

prestatiebeoordeling van een SHM voor elk van de prestatievelden enkel een eindoordeel 'uitstekend', 
'goed' of 'voor verbetering vatbaar' geven. 

1.9. De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring ondertekend waarin 
zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te handelen en geen ongewenste 
beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden van de visitatiecommissie verklaren ook geen 
belang te hebben bij de uitkomst van dit visitatierapport. De visitatoren hebben bovendien geen, al dan 
niet persoonlijk, financieel, commercieel of ander belang bij de beoordeelde sociale 
huisvestingsmaatschappij, noch bij daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel van de 
visitatiecommissie is ook tot stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale 
huisvestingsmaatschappij of andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief 
visitatierapport aan de SHM en aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie 
dezelfde verklaring. De onafhankelijkheidsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via 
info@visitatieraad.be. 

1.10. Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de toegankelijkheid te 
vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en specifieke vaktermen zoveel 
mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik van vaktermen omdat het om 
uitdrukkingen gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo gekend zijn in de sector of omdat het 
gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid van het rapport. In bijlage 2 worden de meest 
gebruikte afkortingen en vaktermen kort toegelicht.  Voor informatie over de verschillende actoren die 
werkzaam zijn in of raakpunten hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we graag naar de 
“lijst van actoren” die is opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling. 
  

mailto:info@visitatieraad.be
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2. SAMENVATTING 

De onderstaande tabel geeft per Prestatieveld (PV) en per Operationele Doelstelling (OD) een samenvatting 
van de beoordeling. 
 

 Beoordeling 

PV 1 BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN Goed 

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen Uitstekend  

OD 1.2 De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen n.v.t. 

OD 1.3 De SHM brengt sociale kavels op de markt n.v.t. 

OD 1.4 
De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en 
kavels te realiseren 

Goed 

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen Uitstekend  

PV 2 KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING Goed 

OD 2.1 
De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of 
vervanging van het woningpatrimonium waar nodig 

Goed 

OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid Goed 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar Goed 

PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN Goed 

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust Goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed 

PV 4 SOCIAAL BELEID Voor verbetering vatbaar 
Goed OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid Uitstekend 

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan Goed 

OD 4.3 
De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij 
wijkbeheer 

Voor verbetering vatbaar 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Uitstekend 

PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Goed 

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar Goed  

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed Goed  

OD 5.3 De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en 
domiciliefraude 

Goed  

OD 5.4 De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan Goed 

OD 5.5 De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij Goed 

OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle Goed 

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering Goed 

PV 6 KLANTVRIENDELIJKHEID Voor verbetering vatbaar  

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed 

OD 6.2 
De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en 
duidelijk 
Duidelijk 

Goed 

OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten Voor verbetering vatbaar 



 

 

3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING 

3.1 Beschrijving SHM 

Volkshaard werd als sociale huisvestingsmaatschappij opgericht op 3 januari 1928.  

Volkshaard is gevestigd in dezelfde gebouwen als zustermaatschappij van de Gewestelijke 
Maatschappij Kleine Landeigendom Het Volk (KLE) en van de Centrale voor Huisvesting (CvH). De KLE 
bouwt koopwoningen en bemiddelt in de Vlaams Woonlening. De CvH verricht voornamelijk 
metingen en schattingen, en biedt dienstverlening aan rond energieverbruik. 

De provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Gewest en 17 van de 27 gemeenten van het 
administratief arrondissement Gent-Eeklo zijn aandeelhouder bij Volkshaard. Het betreft navolgende 
gemeenten: Aalter, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Kaprijke, Lochristi, Lovendegem, 
Maldegem, Melle, Nazareth, Nevele, Sint-Laureins, Sint-Martems-Latem, Wachtebeke en Zulte.  

Op 31/12/2013 omvatte het patrimonium 5.113 woongelegenheden, waarvan 2.368 
eengezinswoningen en 2.146 appartementen verhuurd zijn. In 5 gemeenten van haar actieterrein 
verhuurt Volkshaard als enige SHM sociale woningen. Dit is het geval voor Aalter (210 woningen), 
Lochristi (304 woningen), Lovendegem (88 woningen), Sint Laureins (15 woningen) en Wachtebeke 
(340 woningen). Volkshaard verhuurt 3.210 woningen van alle Gentse sociale huurwoningen 
(14.591). In Deinze zijn 39 van de 243 sociale huurwoningen eigendom van Volkshaard; in 
Destelbergen 15 (van de 51), in Evergem 264 (van de 401), in Gavere 38 (van de 67), in Kaprijke 13 
(van de 61), in Maldegem 97 (van de 192), in Nazareth 67 (van de 85), in Nevele 164 (van de 211), in 
Sint-Martens-Latem 13 (van de 45) en in Zulte 61 (van de 224).  

255 huurwoningen van deze 5.113 woningen heeft de SHM enkel in beheer. Dit zijn de zgn. EGKS-
woningen (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-woningen, opgericht voor staalarbeiders), 
gelegen in Wachtebeke en zijn eigendom van de VMSW. Het zijn woningen ontworpen door de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en gebouwd voor Sidmar-medewerkers. 
 
In de woningen van Volkshaard wonen 4.773 huishoudens, waarvan 2.041 bewoners (42%) ouder zijn 
dan 65 jaar. Volkshaard behoort hierdoor tot de SHM’s met de meeste 65+ers onder haar huurders. 
2.359 bewoners (49%) zijn alleenstaand. Het mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de 
huurdersgezinnen bedraagt 15.139 euro. Dit ligt slechts bij 15% van de SHM hoger. Hierdoor ligt ook 
de mediaan huurprijs van een sociaal appartement (217 euro) iets hoger dan de mediaan van 
Vlaanderen(ca. 200 euro). Hetzelfde geldt voor de mediaan huurprijs van een sociale woning, die 308 
euro bedraagt, wat eveneens hoger is dan de mediaan in Vlaanderen (ca. 250 euro). 

Slechts in 3 gemeenten is er een lokaal toewijzingsreglement van kracht. In de stad Gent wordt, via 

het toewijzingsreglement, voorrang verleend aan senioren die op de toewijzingsdatum minstens 55 

jaar oud zijn. Prioriteit geldt voor 75 +ers, daarna voor 65+ers en tot slot voor 55+ers. Daarnaast is er 

ook voorrang voorzien voor kandidaat-huurders met ernstige mobiliteitsproblemen. In Melle wordt 

voorrang verleend aan “personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen die zorg 

krijgen van een door de Vlaamse of Federale erkende psychiatrische zorgverstrekker, die door de 

zorgverstrekker bekwaam verklaard zijn om zelfstandig te wonen en begeleid worden door een door 

de Vlaamse Overheid erkende dienst voor psychiatrische patiënten”. Ten slotte voorziet de 

gemeente Wachtebeke voorrang voor kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in Wachtebeke 

wonen, die minstens 10 jaar in Wachtebeke wonen of woonden of die in de periode van 6 jaar 

voorafgaand aan de toewijzing minstens 3 jaar inwoner van Wachtebeke zijn geweest.  



 

 

De SHM is betrokken bij het lokaal woonoverleg in alle gemeenten van het actieterrein. De directeur 

of zijn rechterhand maken er een erezaak van om altijd aanwezig te zijn (zie OD 6.2). De SHM heeft 

ook samenwerkingsovereenkomsten met diverse sociale actoren (zie OD 1.5, OD 4.4 en OD 5.5). 
  

3.2 Beschrijving omgeving 
 
De andere sociale huisvestingsmaatschappijen die koopactiviteiten ontwikkelen in het actieterrein 
van Volkshaard zijn de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (gemengde SHM) en Het 
Volk. Andere SHM’s die ook huuractiviteiten ontwikkelen in het actieterrein zijn ABC, Deinse Sociale 
Bouwmaatschappij, Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, Gentse Haard, 
WoninGent CVBA-SO, Wonen Zelzate en Merelbeekse sociale Woningen. Er zijn ook verschillende 
sociaal Verhuurkantoren actief: SVK Woonfonds Gent VZW, SVK OCMW Gent, SVK Meetjesland, SVK 
‘Schelde Leie’, SVK-OCMW Destelbergen. 
 
Eind 2009 waren er in het actieterrein van Volkshaard 211.475 huishoudens. Er wordt een groei 
voorzien van ca. 8% tegen 2020 (tot 229.340) huishoudens). Dat ligt iets lager dan de toename die 
men in heel Vlaanderen verwacht tegen 2020 (8,5%). Een mogelijke verklaring kan liggen in de 
wisselende studentenbevolking in de stad Gent. 
 
Van de 230.241 woongelegenheden zijn er 70.954 in de categorie ‘gesloten bebouwing’. 57.059 
wooneenheden bevinden zich in een appartementsgebouw. Het hoge aantal appartementen evenals 
woongelegenheden in gesloten verband kan deels worden verklaard door het aandeel van de stad 
Gent in het actieterrein van Volkshaard. In de stad Gent zijn er 127.820 woongelegenheden, waarvan 
47.014 (37%) appartementen en 56.901 (44%) woningen in gesloten bebouwing. In Maldegem 
daarentegen zijn meer dan de helft van de woningen vrijstaand en dit loopt op tot 58% in Lochristi, in 
Sint-Laureins en Sint-Martens–Latem zijn er dat respectievelijk zelfs 66% en 73%. Het actieterrein van 
Volkshaard voorziet zowel in een meer stedelijk gebied in en rond Gent als in een meer landelijk 
gebied (de andere gemeenten). 
 
In het werkgebied bedraagt de mediaan verkoopprijs van een woonhuis 207.000 euro (in 
Vlaanderen: 201.817 euro). De mediaan verkoopprijs voor een appartement ligt hoger, namelijk. 
224.846 euro. Ook in vergelijking met verkoopprijzen van appartementen in heel Vlaanderen 
(181.000 euro) ligt die mediaan significant hoger. De mediaanprijs per m² bouwgrond bedraagt 211 
euro/m² wat licht boven het Vlaams gemiddelde (200 euro/m²) uitstijgt. In De Pinte en Sint-Martens-
Latem ligt deze mediaanprijs veel hoger, respectievelijk 270 euro/m² en 300 euro/m². 
 
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per persoon in het actieterrein van Volkshaard bedraagt 
17.595 euro wat hoger is dan het Vlaams gemiddelde (16.193 euro). In Gent is het gemiddeld netto 
belastbaar inkomen 15.930 euro; in alle andere gemeentes ligt dit hoger, met uitschieters tot 23.511 
euro in Sint-Martens-Latem en tot 21.566 euro in De Pinte. 
De 65+ers vertegenwoordigen 18% van de totale bevolking, wat identiek is aan het Vlaams 
gemiddelde. Er zijn uitschieters in Eeklo (21%), Sint-Laureins (21%) en Sint-Martens-Latem (22,5%).  
 
 De werkloosheidsgraad bedraagt 4,66 %, wat nauw aansluit bij het Vlaams gemiddelde (4,60%). Gent 
en Zelzate tellen in vergelijking met de andere gemeenten uit het actieterrein significant meer 
werklozen (resp 11% en 8%). Er wonen 0,26% leefloners (Vlaams gemiddelde: 0,38%) in het hele 
actieterrein, waarbij het aandeel leefloners in Gent meer dan 4 keer zo hoog ligt (1,68%). In de 
andere gemeenten van het actieterrein ligt dat aandeel veel lager dan het Vlaams gemiddelde (bv. 
0,16% in Gavere).  
Het actieterrein buiten Gent kenmerkt zich als een meer landelijk gebied, dit in vergelijking tot de 
Gentse stedelijke omgeving. 



 

 

Overzicht BSO Huur in het actieterrein: 
 

 

BSO Huur Voortgang Te realiseren 
 
Aalter 138 47 91 
    
    
Deinze 241 44 197 
Destelbergen 157 -30 187 
    
Evergem 230 42 188 
Gavere 95 -3 98 
Gent 0 2397 0 
Kaprijke 49 18 29 
    
Lochristi 131 6 125 
Lovendegem 74 10 64 
Maldegem 183 40 143 
Melle 72 33 39 
    
    
Nazareth 90 32 58 
Nevele 77 42 35 
    
Sint-Laureins  64 15 49 
Sint-Martens-Latem 75 0 75 
    
Wachtebeke 0 -6 6 
    
    
Zulte 97 49 46 

    Totaal: 1773 2.739 1.430 

 
 
Sociale huisvestingsmaatschappijen worden, als bevoorrechte uitvoerders van het Vlaams 
woonbeleid, geacht om, in overleg met de gemeenten, een grote inspanning te leveren om het 
beoogde Bindend Sociaal Objectief (BSO) te realiseren. Het BSO sociale huurwoningen is aanzienlijk 
en de voortgangstoets van eind 2011 geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Wat opvalt is 
dat stad Gent  geen BSO huur meer dient te realiseren en reeds 2.397 sociale huurwoningen meer 
heeft dan het BSO huur oplegt. Anderzijds zijn de uitdagingen in de meeste andere gemeenten nog 
zeer groot. Er zijn nog ruim 1.430 sociale huurwoningen bij te realiseren, om het BSO Huur te 
behalen.  

Het aantal sociale koopwoningen die nog te realiseren zijn in het actieterrein ligt op 1.897 woningen. 

Gent moet nog 929 koopwoningen realiseren. Daarnaast is de BSO koop in functie van de omvang 

van de gemeentes groot in Zelzate (24)), Merelbeke (72), Maldegem(67) en Evergem(68). Sinds de 

voortgangstoets in 2011 zijn er al 253 koopwoningen gerealiseerd.  
 



 

 

4. PRESTATIES VAN DE SHM VOLKSHAARD GENT 
 
SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest 
behoeftige gezinnen en alleenstaanden 
 
OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen  
Beoordeling: uitstekend 
 
Door per jaar gemiddeld 77 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren hoort Volkshaard tot de 
meest productieve sociale huisvestingsmaatschappijen. De maatschappij wil – als de financiering dit 
toelaat - de nieuwbouwproductie optrekken tot gemiddeld 100 woningen per jaar. Volkshaard levert 
daarmee een grote bijdrage aan de realisatie van het BSO in de 17 gemeenten van haar actieterrein. 
In bijna alle gemeenten zijn inmiddels voldoende gronden en projecten voorhanden om tegen 2025 
het BSO huur te behalen. De samenwerking met de meeste gemeenten is goed: Volkshaard is een 
daadkrachtige en actieve partner. De visitatiecommissie beoordeelt de bijdrage van de SHM inzake 
de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen als uitstekend.  
 
- Volkshaard realiseerde in de periode 2009-2013 gemiddeld 77 nieuwe huurwoningen per jaar. Er 

is slechts een enkele SHM die nog beter doet. Met andere woorden: 99% van de SHM’s 
realiseerden minder bijkomende woningen dan Volkshaard. De productie varieert van 126 in 
2011, tot 89 en 83 in respectievelijk 2010 en 2012 en van 45 in 2009 tot 42 in 2013. De variatie is 
vooral het gevolg van vergunningen die soms langer op zich laten wachten waardoor een project 
in een ander jaar wordt gerealiseerd dan initieel was gepland. Hetzelfde geldt voor de 
beschikbaarheid van financiering evenals de beschikbaarheid van aansluitingen inzake 
infrastructuur- en nutsleidingen (o.a. Eandis, waardoor woningen later dan voorzien worden 
opgeleverd). Volkshaard heeft bovendien voldoende projecten in voorbereiding om op jaarbasis 
70 tot 80 woningen te kunnen blijven realiseren. In haar beleidsplan gaat Volkshaard uit van het 
verhogen van de bouwproductie tot gemiddeld 100 woningen per jaar. In Gent (en haar 
deelgemeenten) realiseert de maatschappij vooral appartementen met 1 of 2 slaapkamers. 
Volgens de wachtlijst zijn de noden aan dergelijke woningen ook het hoogst (zie ook OD 1.5). In 
de randgemeenten realiseert Volkshaard vooral eengezinswoningen met 2 of 3 slaapkamers. Ook 
hier baseert de maatschappij zich op de wachtlijsten (zie ook OD 1.5). Tijdens de 
visitatiegesprekken bleek dat de woonactoren en beleidsverantwoordelijken de inspanningen 
van Volkshaard om nieuwe sociale huurwoningen te realiseren, de wachtlijsten in te korten (zie 
ook OD 1.5) en een bijdrage te leveren aan de realisatie van het BSO huur (zie hieronder) 
waarderen. Voor een aantal randgemeenten die een inhaalbeweging op het gebied van het BSO 
moeten maken, mag het bouwtempo zelfs nog hoger liggen. In deze gemeenten is Volkshaard 
meestal de enige huurmaatschappij die er werkzaam is. Waar het BSO is behaald of binnen 
handbereik is, zijn de gemeenten veelal geen vragende partij meer voor het realiseren van meer 
sociale huurwoningen, behalve in Gent waar er daartoe een woonbeleidsconvenant werd 
afgesloten. 

- Het in absolute aantallen de prestaties vergelijken met andere SHM’s - bijvoorbeeld qua 
realisatie van nieuwe huurwoningen – biedt, door de grootte van Volkshaard, niet altijd een 
waarheidsgetrouw beeld van die prestaties. Wanneer de bouwproductie wordt uitgedrukt in 
procenten van het huidig aantal woningen van de SHM, dan realiseerde Volkshaard, in de 
afgelopen vijf jaren, gemiddeld 1,6% nieuwe woningen per jaar. Ter vergelijking: 71% van de 
SHM’s realiseerde per jaar een lager aantal nieuwe woningen in verhouding tot hun 
patrimonium.  

- Op het moment van de visitatie waren er 944 nieuwe woningen aangemeld bij de VMSW. Deze 
woningen vertegenwoordigen een groei van ongeveer 19% van het woningpatrimonium van 
Volkshaard. Meer dan 80% van de SHM’s heeft een lager aantal woningen in verhouding tot hun 
patrimonium aangemeld.  



 

 

Er stonden eind 2013 247 woningen op een uitvoeringsprogramma. Dit zijn woningen die in 
principe op korte termijn worden gerealiseerd. Dit komt neer op een toename met 4,8% van het 
patrimonium van Volkshaard. Ongeveer de helft van de andere maatschappijen heeft meer 
woningen op het uitvoeringsprogramma staan.  
Op 31/12/2013 waren er nog 185 woongelegenheden in opbouw en dit verspreid over 7 werven. 
Volkshaard verwacht op korte termijn meer dan 400 woningen op te leveren. De 
visitatiecommissie vindt dat de maatschappij daarmee de voorwaarden heeft geschapen om ook 
in de toekomst een aanzienlijke nieuwbouwproductie te realiseren. De visitatiecommissie vindt 
dat de maatschappij uitstekend presteert zowel op het gebied van het aantal aan te melden 
huurwoningen, het aantal huurwoningen op het uitvoeringsprogamma en het aantal woningen in 
opbouw.   

- Volkshaard werkt met eigen planningsoverzichten voor bouw-, sloop en renovatiewerken. 
Volkshaard integreert deze korte termijn- en meerjarenplanning in haar financiële planning (zie 
ook OD 5.4). Dit maakt de financiële consequenties van de bouwactiviteiten inzichtelijk.  

- In de 17 gemeenten van het actieterrein van Volkshaard werd het BSO huur vastgesteld op 1.773 
woningen, waarvan er volgens Volkshaard op 1 januari 2014 nog 1.395 gerealiseerd dienden te 
worden. De gemeente is - als regisseur van het lokaal woonbeleid - verantwoordelijk voor het 
uitwerken van haar woonbeleid en dus ook voor het behalen van het BSO. Sinds de nulmeting in 
2008 werden er 2.736 extra sociale huurwoningen gerealiseerd. Daarvan werden er 2.397 in 
Gent gerealiseerd. Hierin zijn inbegrepen de 1.605 woningen die WoninGent overnam van de 
Stad Gent. In Gent, Wachtebeke en Zelzate is er geen BSO huur opgelegd. Hoewel Gent reeds 
meer dan 11% sociale huurwoningen telt, wil het stadsbestuur het aandeel verder verhogen. 
Daarvoor heeft ze een woonbeleidsconvenant afgesloten, die betrekking heeft op 45 projecten 
die samen 1.307 sociale huurwoningen omvatten. In de stad Gent geldt bovendien een 
Gemeentelijk Reglement Sociaal Wonen waarin het verplicht aandeel sociale last voor Vlaamse 
besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen gehandhaafd blijft tussen de 20 en de 40% 
van alle woningen in de stad en waarbij dit voor natuurlijke personen of private rechtspersonen 
vastgelegd wordt op: 
1) 10% van het totaal aantal te realiseren woningen en/of kavels, wanneer dit aantal minder dan 
50 bedraagt; 2) 20% van het totaal aantal te realiseren woningen en/of kavels, wanneer dit 
aantal 50 of meer bedraagt. 
Volkshaard houdt een overzicht bij van de voortgang inzake het bereiken van het BSO in de 
gemeenten die deel uitmaken van haar actieterrein, dit gekoppeld aan het aantal kandidaten die 
fungeren op de wachtlijsten. De maatschappij realiseerde in de afgelopen 5 jaar in totaal 385 
nieuwe huurwoningen. In tien gemeenten van haar actieterrein nam Volkshaard 100% van de 
voortgang in het BSO huur voor haar rekening. In de overige gemeenten varieert haar aandeel 
van 11% (Zulte) tot 88% (Maldegem). In Merelbeke bestaat er een gentlemens-agreement dat de 
Merelbeekse sociale huisvestingsmaatschappij het BSO realiseert. De overige huurwoningen 
kunnen door andere SHM’s of door  SVK’s worden gerealiseerd. Bij de geraadpleegde 
woonactoren en beleidsverantwoordelijken (zie bijlage 1) is er veel waardering voor de 
bouwactiviteiten van Volkshaard.  

- De samenwerking tussen Volkshaard en de gemeenten verloopt doorgaans vlot. De SHM betrekt 
de gemeenten reeds in een vroeg stadium bij de planning van de te bouwen nieuwe woningen. 
De beleids- en woonactoren van de meeste gemeenten bevestigen dat ze betrokken worden bij 
de selectie van de ontwerpen. Ook in het opvolgen van de voortgang steekt de maatschappij veel 
energie. De SHM houdt overzichten bij met kritieke data waarop acties moeten worden 
ondernomen of voltooid en heeft een systeem waarbij ze gewaarschuwd wordt wanneer 
bepaalde termijnen niet worden gehaald (wanneer bijvoorbeeld een bouwvergunning dreigt te 
vervallen). De meeste beleids- en woonactoren waarmee de visitatiecommissie sprak, 
appreciëren deze strakke dossieropvolging door Volkshaard. Niet alles verloopt echter even vlot. 
Sommige ontwerpers laten – na een eerste voorontwerp – lang op zich wachten en ook de 
beoordelingscommissie voor de programmatie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 



 

 

overheid en de sector - en financieringsprocedure werken soms vertragend. De 
visitatiecommissie stelt vast dat de samenwerking met de randgemeenten enerzijds en met de 
stad Gent anderzijds verschillend wordt geëvalueerd. De randgemeenten zijn zeer te spreken 
over de daadkracht en operationele snelheid van de maatschappij. De stad Gent is daar minder 
positief over en zou graag zien dat Volkshaard meer sturing aan de architecten zou geven zodat 
projecten niet onnodige vertraging oplopen.  
De lijnen zijn kort en met name de randgemeenten hebben de indruk dat de met de directeur 
besproken zaken goed worden opgevolgd. De stad Gent daarentegen signaleert dat de 
communicatie niet altijd even vlot verloopt. Vertegenwoordigers van de stad melden dat de 
interne afstemming binnen Volkshaard niet altijd even optimaal verloopt en dat de SHM korter 
op de bal zou kunnen spelen bij de technische opvolging van projecten. Andersom geven 
medewerkers van Volkshaard aan dat er in de samenwerking met de stad Gent relatief veel 
betrokkenen zijn, waardoor de samenwerking trager verloopt dan in de randgemeenten. 
Bovendien is er geregeld tegenspraak tussen de verschillende ambtenaren van Stad Gent 
(Stedenbouw, mobiliteit, openbaar groen, IVAGO en brandweer). Deze veelvuldige tegenstrijdige 
adviezen leiden tot nodeloos herwerken van een dossier. Volkshaard ervaart ook dat de stad 
Gent eerder WoninGent aanspreekt voor de realisatie van sociale huurwoningen en de 
zustermaatschappij Het Volk aanspreekt voor de realisatie van sociale koopwoningen. 

Initiatieven van de stad, zoals Community Land Trust (CLT1), worden opgevolgd, maar de 
realisaties gebeuren niet prioritair door Volkshaard. In andere gemeenten – waaronder Aalter – 
is er een meer intense samenwerking met Volkshaard, waardoor bijvoorbeeld in 2007/2008 alle 
sociale woningen van de gemeente en het OCMW door Volkshaard werden overgenomen. Er 
bestaat dus in alle gemeenten (en in de stad Gent) een goede samenwerking tussen Volkshaard 
en het bestuur, maar in Gent zijn – omdat er ook andere huurmaatschappijen actief zijn – de 
partijen in de samenwerking soms wat meer terughoudend. 
 

OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen  
Beoordeling: niet van toepassing 
 
Volkshaard richt zich op het aanbieden van sociale huurwoningen en niet op het realiseren van 
sociale koopwoningen. Hiervoor werkt ze zeer intensief samen met haar zustermaatschappij SHM 
Kleine Landeigendom Het Volk. Een aparte beoordeling van de prestaties op het gebied van de 
realisatie van sociale koopwoningen is daardoor niet aan de orde. 
 
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt 
Beoordeling: niet van toepassing 
 
Volkshaard heeft haar activiteiten gericht op het aanbieden van sociale huurwoningen en brengt 
geen sociale kavels op de markt. Een aparte beoordeling van de prestaties op het gebied van sociale 
kavels is daardoor niet aan de orde. 
 
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te realiseren 
Beoordeling: goed 
 
Volkshaard beschikt over een grote grondreserve van 31 hectare, wat zij grotendeels nodig zal 
hebben om het BSO huur in het actieterrein te kunnen realiseren. Tegen eind 2014 zal dit meer dan 
40 ha bedragen, wat een minimum potentieel uitmaakt van 1000 te realiseren woningen. De 
maatschappij voert daarnaast een actief verwervingsbeleid gericht op het realiseren van het BSO 
huur in combinatie met het aanleggen van een strategische grondreserve. Door regelmatig overleg te 
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plegen met alle betrokken gemeenten kan de SHM snel en accuraat inspelen op opportuniteiten. 
Volkshaard benutte ook de mogelijkheden die het Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid 
bood2, door in te spelen op de aan private ontwikkelaars opgelegde sociale last. Daarnaast werkt de 
SHM goed samen met gemeenten en koopmaatschappijen inzake grondverwerving, aankoop van 
(verkrotte) panden en fabrieken voor stadsvernieuwing, toepassing van voorkooprecht en aankoop 
van ‘goede woningen’. De visitatiecommissie beoordeelt het verwerven van gronden en panden door 
de SHM als ‘goed’.  
 
- De grondreserve van Volkshaard bedraagt ongeveer 31 hectare. Meer dan 85% van de SHM’s 

heeft een kleinere grondreserve, met dien verstande dat het onderling vergelijken van de 
grondreserves zeer relatief is, daar de actieradius van Volkshaard een zeer groot actieterrein 
bestrijkt. Vijf jaar geleden bedroeg de grondreserve zelfs bijna 40 hectare, maar door de 
realisatie van nieuwe huurwoningen werd de afgelopen vijf jaar hiervan ruim 8 hectare 
bebouwd. Omvangrijke grondreserves zijn gesitueerd in Melle (3,8 hectare Grontrode Heirweg), 
Nazareth (2,1 hectare Drapstraat en 1,5 hectare Stropstraat), Evergem (8,2 hectare Oostveld, 
Sleidinge), Wachtebeke (3 hectare Groenstraat) en Lochristi (4,1 hectare Vaardeken, Zaffelare). 
Kortelings volgen ook Sint-Martens-Latem (15 Wgl) en Oosterzele (25 Wgl).  
Vooral in Lochristi, Wachtebeke en Sint-Martens-Latem is die reserve erg belangrijk, omdat die 
gemeenten nog een grote inspanning moeten leveren om het BSO te behalen (zie 
Omgevingsanalyse 3.1). De meeste gronden, vaak uitgerust of in woonuitbreidingsgebied 
gelegen, kunnen op relatief korte termijn worden ontwikkeld. Grotere gebiedsomschrijvingen 
tracht Volkshaard fasegewijs aan te snijden. Volgens de maatschappij kunnen op de beschikbare 
grondreserves tussen de 700 en 800 wooneenheden gerealiseerd worden, waarmee Volkshaard 
een belangrijke bijdrage levert tot het realiseren van het BSO voor huurwoningen.  

- Daarnaast koopt de maatschappij actief nieuwe gronden aan. In 2013 werden zes aankopen 
verricht met een omvang van in totaal 1 hectare. In 2014 beoogt Volkshaard zes aankopen van in 
totaal 7 hectare, waaronder 2,8 hectare gesitueerd is in Nazareth en 2 hectare (momenteel 
eigendom van het OCMW) in Deinze. Deze grondaankopen zijn vooral gericht op het realiseren 
van het BSO huur evenals op het aanleggen van een strategische grondreserve. Om rendabel te 
zijn moet de te verwerven bouwgrond volgens de SHM geschikt zijn voor minimaal 4 à 5 
woongelegenheden. Bij het verwerven van gronden werkt Volkshaard intensief samen met SHM 
Het Volk. In functie van de programmering (huur- of koopwoningen, of een combinatie) en de 
financiering gaat de SHM telkens na wat de mogelijkheden van een welbepaalde locatie zijn, 
welk effect het ontwikkelen van die locatie op de wachtlijsten heeft en welke maatschappij 
(Volkshaard of Het Volk) de grond best aankoopt. Volkshaard financiert haar grondaankopen 
vooral via een FS3 (bullet)lening of met eigen middelen.  

- Het is de directeur zelf die persoonlijk de verwervingsopportuniteiten opspoort en onderhandelt. 
Door zijn deelname aan het lokale woonoverleg heeft hij een netwerk opgebouwd waaruit 
opportuniteiten voortvloeien. Ook gaat de maatschappij zelf actief op zoek naar geschikte 
locaties en benadert ze daartoe grondeigenaars. De directeur heeft een eigen rekenmodel 
ontwikkeld om snel het potentieel van beschikbare gronden te kunnen berekenen, daarbij 
gebruik makend van een eigen prijzennorm. Dit instrument bestaat uit een rekenblad, waarmee 
simulaties kunnen gemaakt worden, met variabele parameters, zoals de prijs van de grond, het 
type, het aantal woningen en de maximum plafonds FS3 voor grondverwerving.. 

- Volkshaard maakt bij het verwerven van gronden gebruik van haar voorkooprecht en koopt 
verkrotte panden aan in het kader van stadsvernieuwing (zie ook OD 2.2). De ervaringen met het 
voorkooprecht zijn enigszins gedateerd en hebben enkel betrekking op Gent. Door het 
voorkooprecht toe te passen op een leegstaand gebouw en handelspand, kon Volkshaard 

                                                
2:  Door de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het luik sociale last, vervat in het Decreet 

betreffende het Grond- en Pandenbeleid is het onzeker of Volkshaard in alle projecten waarbij zij 
betrokken is een rol zal kunnen vervullen 



 

 

bijvoorbeeld in de Krevelstraat een stadsvernieuwingsproject realiseren dat 14 appartementen 
omvatte. De laatste jaren zijn de verkoopprijzen relatief sterk gestegen waardoor de 
maatschappij nog nauwelijks via het voorkooprecht woningen aankoopt.  

- De maatschappij nam ook de woningen of bouwgronden over die tot stand komen in het kader 
van de sociale last, die private ontwikkelaars via het Grond en Pandendecreet kregen opgelegd. 
Vaak was dat in projecten waar ook de koopmaatschappij Het Volk actief was. Daarnaast neemt 
de maatschappij ook gronden en woningen over van het Genste Stadsontwikkelingsbedrijf (SO 
Gent). De woningen worden in natura overgenomen van de ontwikkelaar en aangekocht als 
‘goede woning’. De directeur verklaart dat er opnieuw nieuwe contacten lopen met 
projectontwikkelaars.  

- De directeur besliste onlangs om een postgraduaat in de vastgoedkunde aan te vatten, wat de 
wervingspolitiek zeker verder zal professionaliseren.  

- De SHM is ook lid van diverse netwerken, zoals Confederatie Bouw en de Plato groep binnen 
VOKA.  

- De visitatiecommissie stelt vast dat Volkshaard een actieve strategie voert om gronden en 
panden te verwerven in alle gemeenten van haar werkgebied, om zo samen met de gemeentes 
het BSO huur te kunnen bereiken.  

 
OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen 
Beoordeling: uitstekend 
 
De visitatiecommissie constateert dat Volkshaard al geruime tijd een strategie voert om tegemoet te 
komen aan de noden van bijzondere doelgroepen en daarbij intensief samenwerkt met andere 
actoren zoals zorgorganisaties, rusthuizen, welzijnsactoren en organisaties met specifieke 
cliëntengroepen zoals MS-patiënten. De visitatiecommissie vindt dat de SHM een voorbeeld kan zijn 
voor andere SHM’s in haar streven naar en realiseren van projecten die wonen en welzijn 
combineren. Volkshaard analyseert de wachtlijsten evenals de demografische ontwikkelingen en  
stemt de woningtypologie bij nieuwe projecten daarop af. Bij nieuwbouwprojecten worden er vaak, 
in functie van diverse doelgroepen, verschillende woningtypes gerealiseerd zodat er automatisch een 
(sociale) mix en een aanbod ontstaat voor verschillende doelgroepen. De visitatiecommissie 
beoordeelt de prestaties van de SHM op deze doelstelling als ‘uitstekend’.  
 
- Volkshaard zegt meer en meer geconfronteerd te worden met de ‘vergrijzingsproblematiek’. 

’Vergrijzing’, in combinatie met de wens om langer zelfstandig in de vertrouwde omgeving te 
blijven wonen noopt tot het realiseren van aangepaste woonvormen die de bewoners 
ondersteuning, dienstverlening en, zo nodig, hulp bieden. Ten einde in de noden van bijzondere 
doelgroepen te voorzien (zie ook OD 2.3 m.b.t. aanpasbaar bouwen) startte Volkshaard al in het 
begin van de jaren negentig, de eerste experimenten. In het beleidsplan (2014-2020) omschrijft 
Volkshaard haar inzet voor bijzondere groepen als volgt: “Volkshaard schuwt het niet om de 
grenzen met Welzijn op te zoeken en naast het bieden van een (....) woning eveneens een 
zorgaanbod te garanderen (...)”. 

- Zo beschikt Volkshaard over een divers patrimonium. In Gent en de randgemeenten zijn dat 
vooral 1 en 2 slaapkamerappartementen, woningen met 3, 4 of 5 slaapkamers evenals woningen 
voor mensen met een fysieke beperking en aanleunflats. In de randgemeenten worden vooral 
woningen met 2 tot 5 slaapkamers aangeboden en woningen voor mensen met fysieke 
beperkingen. Daarnaast heeft de SHM in Melle, Nazareth, Nevele, Wachtebeke en Deinze ook 
aanleunflats met zorgvoorzieningen. In zake sociale aanleunflats ontwikkelde Volkshaard eind 
jaren 90 als een van de eerste SHM’s een eigen concept. Daarbij kunnen bewoners vrij gebruik 
maken van de diensten van de aanleunende zorginstelling als zijnde animatie, warme maaltijden 
en indien noodzakelijk verpleging. Het succes van de formule werd mede bepaald door de 
rechtstreekse overdekte fysische verbinding tussen de aanleunwoningen en de zorginstelling. 
Ondanks de vele projecten stelt Volkshaard vast dat, op basis van demografische ontwikkelingen 



 

 

en uit contacten met de instellingen, er nog steeds nood is aan dergelijke specifieke 
woonvormen. In 2011 besloot de raad van bestuur nog om 270 bejaardenwoningen met eigen 
middelen aan te passen zodat alle noodzakelijke functies op het gelijkvloers gesitueerd zijn. Alle 
seniorenwoongelegenheden werden gerealiseerd volgens de ontwerpgids voor levenslang 
wonen van het Platform Wonen voor Ouderen (met brede deuren, lage drempels etc.). 
Volkshaard realiseerde ook een aantal clusters van ADL-woningen (in Deinze, Melle en 
Maldegem). In Maldegem werden 12 ADL-woningen en een dienstencentrum voor MS-patiënten 
in de nabijheid van het gespecialiseerde ziekenhuis gerealiseerd. In haar hele patrimonium heeft 
Volkshaard 29 woningen die specifiek bedoeld zijn voor mensen met een fysieke beperking. De 
visitatiecommissie waardeert de grote inspanningen die Volkshaard levert om aan de noden van 
bijzondere groepen te voldoen.  

- Volkshaard ontwikkelde haar visie verder in de richting van woon- en zorgzones3.  Zij werkte mee 
aan de voorstudie voor de ontwikkeling van een woon- en zorgzone in Maldegem en in 
Gentbrugge. Bovendien voert de maatschappij verkennende gesprekken met enkele 
welzijnsorganisaties over betaalbare huisvesting voor hun doelgroepen (o.a. PC Caritas, Broeders 
van Liefde, De Vierklaver en MPI Ten Dries) en met organisaties die nood hebben aan woningen 
voor het begeleid wonen van mensen met (fysieke of verstandelijke ) beperkingen, of mensen 
met specifieke pathologiën.(zie ook OD 4.4).  

- Voor de specifieke doelgroep van cliënten van VZW Revalidatiestichting Angèle Verburght 
realiseerde Volkshaard 6 studio's (met zorgvoorzieningen) in een project met 46 sociale 
huurwoningen. De huurders kunnen ook gebruik maken van de sociale ondersteuning van het 
dienstenteam van de VZW. De visitatiecommissie waardeert de inzet van Volkshaard om dit 
project te realiseren waardoor de bewoners zich kunnen integreren in de wijk en gebruik kunnen 
maken van zorgdiensten. 

- Sinds 2007 experimenteerde de maatschappij ook met de toepassing van domotica in deze 
woningen met als doel om oudere bewoners zolang mogelijk in een reguliere woongelegenheid 
te laten wonen met ondersteuning van informaticatoepassingen (zie ook PV 4.). Volkshaard 
participeert ook in het INTERREG-project I-stay@home. In de aanleunflats in de Molenaarsstraat 
in Gent werden het huisautomatiseringssysteem en het personenalarmsysteem gekoppeld. 
Hierin kadert ook de medewerking die Volkshaard verleent aan het aanbrengen van 
sleutelkluizen die toegang verlenen aan thuiszorgdiensten in sociale huurcomplexen.  

- Er is in drie gemeenten een lokaal toewijzingsreglement van kracht: Gent, Melle en Wachtebeke. 
Voorrang op de wachtlijsten is voorzien voor senioren (Gent), kandidaten met 
mobiliteitsproblemen (Gent), kandidaten met psychiatrische problemen (Melle) en lokale binding 
(Wachtebeke). In de andere 14 gemeenten geldt er nog geen lokaal toewijzingsreglement. Op de 
wachtlijsten van Volkshaard staan eind 2013 in totaal 5.923 (unieke) kandidaten, waar van ruim 
de helft voor een woning in groot Gent (stad Gent en haar deelgemeenten). De gemiddelde 
wachttijd is vier jaar en vier maanden. Vooral alleenstaanden en grote gezinnen moeten vaak 
langer op een sociale huurwoning wachten. De maatschappij realiseert nu vooral 2-
slaapkamerappartementen. De wachttijd voor alleenstaanden neemt daardoor toe. Volkshaard 
besloot om in projecten waar minder dan 10% 1-slaapkamerappartementen worden gerealiseerd 
ook de 2 slaapkamer-appartementen toe te wijzen aan alleenstaanden, zodat deze sneller 
geholpen kunnen worden.  

- De maatschappij analyseert de wachtlijsten, weigeringen en opzeggingen. Huurders verlaten de 
sociale huurwoning vooral omdat ze intern muteren, overlijden of naar een woon-zorg-centrum 
verhuizen. Kandidaten weigeren woningen vooral omdat de woning te klein is of omdat er op dat 
moment geen wens of interesse is om de woning te betrekken, zegt de SHM. Op de wachtlijsten 
noteert de SHM de leeftijd en de gezinssamenstelling van de kandidaat-huurder en het type 
woning dat de voorkeur geniet. In groot Gent is de vraag naar 1- en 2-slaapkamerappartementen 
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groot (1.755 kandidaten) evenals de vraag naar 1-slaapkamerappartementen voor senioren (636 
kandidaten). In de buitengemeenten daarentegen is de vraag naar appartementen veel minder 
groot. Er is vooral vraag naar 2- en 3- slaapkamerwoningen en naar 1- en 2-slaapkamerwoningen 
voor senioren. De maatschappij gebruikt de wachtlijsten als basis voor het bepalen van de 
typologieën van woningen in nieuwe projecten. 

- Volkshaard verhuurt ook woningen buiten het sociale huurstelsel (maximaal 1% van haar 
patrimonium) aan OCMW's, diverse VZW's en ortho-agogische centra. Hieronder vallen 
woningen die door het OCMW als noodwoning worden verhuurd en woningen voor de instroom 
van daklozen (samenwerkingsprotocol woonbegeleiding OCMW Gent) in het project Housing 
First (zie OD 4.4). Momenteel overlegt de maatschappij over het huisvesten van psychiatrische 
cliënten, cliënten uit de bijzondere jeugdzorg en daklozen..  

- De visitatiecommissie waardeert de visie van Volkshaard op de noden van bijzondere 
doelgroepen en op de daadwerkelijke realisatie van projecten. Volkshaard stelt de integratie van 
deze doelgroepen in de gemeenten voorop. Daarnaast heeft de maatschappij oog voor de 
bewoners, bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor zorgverlening en domotica. (zie OD 4.4). 
De geraadpleegde woon- en welzijnsactoren hebben veel waardering voor de diversiteit van het 
patrimonium van Volkshaard en haar inzet voor mensen met bijzondere noden.  

- De visitatiecommissie constateert dat er bij Volkshaard veel kennis is inzake de noden van de 
kandidaat-huurders en dat de SHM deze inzichten gebruikt bij het bepalen van de ligging en de 
typologie van nieuwe bouwprojecten. Daarnaast werkt de maatschappij intensief samen met 
diverse welzijnsactoren en VZW’s in een groot aantal van de gemeenten, dit om te kunnen 
voorzien in noden van zeer verschillende groepen.  

 
PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
Eindoordeel: goed 
 
Volkshaard levert met haar hoge bouwproductie een grote bijdrage tot de realisatie van het BSO in 
haar actieterrein. In bijna alle gemeenten zijn inmiddels voldoende gronden en projecten 
voorhanden om tegen 2025 het BSO huur te behalen.  
De grondreserve van 31 hectare stelt de maatschappij in staat om de komende jaren haar 
bouwproductie te handhaven of mogelijk – afhankelijk van de beschikbaarheid van subsidies - nog te 
vergroten. Er is een actief aankoopbeleid om de reserve op peil te houden en over een strategische 
grondreserve te kunnen blijven beschikken.  

  



 

 

4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 

SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 
 
OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig 
Beoordeling: goed 
 
Volkshaard beschikt over een goed uitgewerkte onderhouds- en renovatieplanning voor haar 
patrimonium. De planning voorziet in het tijdig behalen van de ERP-2020 doelen voor het gehele 
patrimonium. Momenteel voldoet reeds 60% van het patrimonium aan die doelen. Diverse 
overzichten van de staat van het patrimonium liggen ten grondslag aan de integrale 
meerjarenplanning waarin ook de investeringskost is opgenomen. De maatschappij benut de 
mogelijkheden van aanvullende subsidies voor bijvoorbeeld isolatiewerken. De visitatiecommissie 
beoordeelt de prestatie voor deze operationele doelstelling als ‘goed’.  
 
- Volkshaard heeft een meerjarenplanning op 10 jaar gemaakt voor de planning van renovatie- en 

onderhoudswerken. In de planning worden per woninggroep de werkzaamheden opgenomen, 
wordt de kostprijs ervan geraamd en wordt vermeld of het een investering of onderhoud betreft. 
De maatschappij schept op die manier duidelijkheid in de te vervangen zaken en de daarmee 
gepaard gaande kostprijs. De meerjarenplanning is gekoppeld aan de financiële planning (zie OD 
5.4). De visitatiecommissie vindt dat er bij Volkshaard een goed inzicht is in de planning van de 
onderhouds- en renovatiewerken en de daaraan verbonden financiële consequenties.  

- In functie van de meerjarenplanning beschikt Volkshaard tevens over diverse overzichten van 
installaties en technieken per woning(groep). Hierin zijn ook de reeds verrichte onderhouds- en 
renovatiewerken opgenomen. De maatschappij wenst deze overzichten te integreren in een 

‘paspoort’ per woning, onder andere door de ontwikkeling van een nieuwe module in Sociopack4 
samen met andere SHM’s. Vooruitlopend hierop worden er al bij elke plaatsbeschrijving 
checklists ingevuld over de kwaliteit van de woning.  

- In 2013 werd door deze renovaties ongeveer 15% van het patrimonium onder handen genomen. 
- Volkshaard zet 17 arbeiders en 23 schoonmakers in om het patrimonium te poetsen, 

herstellingen en een deel van het onderhoud uit te voeren. De werkmannen verwerkten in 2013 
ongeveer 5.400 herstellingsaanvragen. Huurders melden telefonisch hun aanvraag (zie ook OD 
6.1). Na invoering in het systeem worden de werkbonnen (elektronisch) naar de ondersteunende 
dienst verzonden. Werkmannen (loodgieters, elektriciens en schrijnwerkers/metsers) maken 
vervolgens afspraken met bewoners en voeren de herstellingen uit. Door middel van 
raamcontracten worden ook werken uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het aanleggen van opritten 
en terrassen en voor het onderhoud en het herstellen van het sanitair. Volkshaard besloot een 
eigen dienst te houden omwille van de ervaring die zij had opgebouwd en het belang dat zij 
hecht aan het onderhouden van persoonlijke contacten met bewoners. Het patrimonium is 
echter dermate groot dat een combinatie van eigen personeel met ingehuurde diensten nodig is 
om alle aanvragen tijdig te kunnen afhandelen. De gemiddelde interventietijd was in 2013 14 
dagen De afhandelingstijd is afhankelijk van de aard van het uit te voeren werk. Problemen 
inzake water- en gasleidingen worden veelal snel verholpen terwijl schilderwerken bijvoorbeeld 
slechts pas na verloop van één maand worden uitgevoerd. De dienst waakt er over dat de 
interventietijden gerespecteerd worden. Per herstelling wordt – op basis van vastgestelde 
criteria – bepaald of het diezelfde dag, diezelfde week of diezelfde maand hersteld moet worden. 
De maatschappij leerde hier uit klachten van het verleden, met name dat er na een melding 
weinig communicatie over de opvolging die melding is. Uit het gesprek met de huurders bleek 
dat zij het werk van de meeste werkmannen van Volkshaard waarderen: “ze werken hard en 
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goed”. Bewoners merken wel op dat er te weinig werkmannen zijn: ”ze doen hun best, maar 
hebben geen tijd en mogen niet veel uitgeven aan materiaal”. De visitatiecommissie stelt voor 
dat de maatschappij de communicatie met de bewoners inzake de herstellingen, de opvolging 
ervan en de daartoe gangbare interventietijden verbetert (zie ook OD 6.1).  

- Volkshaard volgt de strategie dat vrijkomende woningen indien nodig worden gerenoveerd. 
Bewoners van woningen die niet vrijkomen maar wel gerenoveerd moeten worden, worden 
verleid door hen een gerenoveerde woning aan te bieden. Vrijkomende woningen worden totaal 
gerenoveerd: keuken, badkamer, bevloering, elektrische installatie etc. Dakrenovatie (en 
dakisolatie) en vervangen van ramen en CV-ketels gebeuren volgens de opgestelde meerjaren 
onderhoudsplanning. Sinds een aantal jaren werkt de maatschappij ook aan groepsgewijze 
renovatie van een aantal woningen. Zij laat dan een aantal woningen leegstaan, renoveert ze, 
probeert huurders intern te laten verhuizen (mutatie) naar deze gerenoveerde woningen om 
vervolgens de vrijgekomen woningen te renoveren etc. Door deze steeds terugkerende 
opeenvolging probeert de maatschappij een beweging op gang te brengen in haar patrimonium. 
De meeste bewoners huren namelijk al lang de woning, waardoor deze vaak wel zijn voorzien 
van nieuwe beglazing, daken en CV-ketels maar soms toe zijn aan een totale renovatie. De 
maatschappij is terughoudend in het door bewoners zelf laten uitvoeren van werken aan de 
woning, bijvoorbeeld door zelf een nieuwe vloer te leggen. Volkshaard stelt standaardisatie en 
kwaliteit hierbij voorop. Leegstaande woningen - in afwachting van renovatie - worden in een 
aantal gevallen tijdelijk verhuurd aan enkele OCMW's in het actieterrein, bijvoorbeeld als 
noodwoning (zie OD 4.1). 

- De werfopvolging van nieuwbouw- en renovatiewerven gebeurt door de medewerkers van de 
Technische Dienst. Er is voor elke werf een detailoverzicht met uit te voeren werkzaamheden en 
de planning daarvan opgesteld. Er vinden wekelijkse werfbezoeken plaats, waarop de voortgang 
en de kwaliteit van de werken wordt nagegaan. Meer informatie over werfopvolging wordt bij 
OD 3.1 gegeven. De werkzaamheden zijn vastgelegd in diverse flowcharts en procedures (zie 
voor meer informatie daarover OD 5.6). 

- Meer dan de helft (60%) van het patrimonium van Volkshaard voldoet reeds aan de drie 
prioritaire normen van het ERP 2020-programma (dubbele beglazing, dakisolatie en 
energiezuinige verwarmingsinstallatie). Hiermee bevindt de maatschappij zich in de 
middenmoot: ongeveer de helft van de SHM's heeft een groter aandeel woningen dat reeds aan 
die objectieven voldoet. De maatschappij heeft telkens ook, in functie van beschikbaarheid van 
subsidies, aan deze drie prioritaire normen gewerkt. Van de 2.654 appartementen van 
Volkshaard voldoet 77% aan de normen, in Vlaanderen is dat gemiddeld 66%. Van de 2.590 
woningen voldoet 42% aan de normen,wat wel aanzienlijk lager ligt dan het Vlaams gemiddelde 
(inzake sociale woningen) van 56%. Volkshaard heeft inmiddels alle knelpunten in kaart gebracht 
en verwerkt in de meerjaren onderhouds- en renovatieplanning. Deze is erop gericht om de 
laatste renovatiewerven in 2017 en 2018 op te starten, zodat bij vertraging door beschikbaarheid 
van financiering toch de ERP-doelen tegen 2020 gerealiseerd zullen zijn.  

- Op de andere onderdelen van de ERP 2020-normen scoort Volkshaard verschillend. In totaal 
beschikt 52% van het patrimonium van Volkshaard over onvoldoende gevelisolatie (Vlaamse 
gemiddelde inzake sociale woningbouw = 53%) en voorziet 23% van het patrimonium van 
Volkshaard niet in ventilatievoorzieningen (l Vlaams gemiddelde = 41%). Volkshaard 
experimenteert momenteel met het isoleren van spouwmuren en het toepassen van 
gevelbeplating (na het verwijderen van het buitenspouwblad). Per project wordt bekeken wat de 
beste oplossing is om een goed isolatieniveau te bereiken. Het isoleren van de gevels is 
gekoppeld aan de renovatieplanning. De visitatiecommissie vindt dat de prestatie op de ERP-
doelen goed  is, de planning realistisch is en waardoor Volkshaard de ERP 2020-doelen tijdig zal 
kunnen behalen. 

- Volkshaard financiert onderhoudswerken met voorzieningen (boekhoudkundige provisies) en de 
renovaties met leningen van de VMSW (renteloze FS3 leningen). Gezien de lage rentestanden 
besloot Volkshaard om voorlopig geen eigen middelen voor renovatie in te zetten. Voor de 



 

 

financiering van renovatiewerken maakt Volkshaard ook gebruik van de diverse 
subsidiemogelijkheden. In de periode 2011-2013 verkreeg de maatschappij voor meer dan € 
830.000 aan subsidies, uitbetaald door de  elektriciteitsdistributienetbeheerders. Deze premies 
werden verstrekt voor het aanbrengen van isolerend glas en voor het aanwenden van groene 
energie. De visitatiecommissie stelt vast dat Volkshaard de beschikbare aanvullende 
subsidiemogelijkheden goed heeft benut.  

 
OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid 
Beoordeling: goed 
 
Volkshaard beoogt het maximaal toepassen van duurzame en milieuvriendelijke technieken en 
materialen die hun doeltreffendheid reeds hebben bewezen. Daarnaast werkt de maatschappij  mee 
aan pilootprojecten, zoals bijvoorbeeld het bouwen van passiefhuizen (in Wachtebeke) en het 
installeren van zonneboilers. In haar milieuvriendelijkheidsstreven ziet de maatschappij vooral heil in 
het compact en doordacht ontwerpen van woningen en het goed isoleren van de gevels. De 
visitatiecommissie beoordeelt de prestaties op deze doelstelling als ‘goed’.  
 
- Volkshaard beoogt het toepassen van duurzame, betaalbare en onderhoudsarme materialen en 

systemen waarvan de doeltreffendheid is bewezen. Voorbeelden zijn: volkern in kroonlijsten en 
dakranden, binnenriolering in PE, zinken afvoerpijpen en dakgoten, buitenschrijnwerk in PVC of 

aluminium, isolerende beglazing, HR-top condensatieketels en C+ ventilatiesystemen5. Deze visie 
wordt in de praktijk gebracht door hieraan in de ontwerpvereisten voor architecten extra 
aandacht te besteden. Daarnaast krijgen ontwerpers de opdracht om energiezuinige en 
onderhoudsvriendelijke woningen en appartementen te ontwerpen, rekening houdend met het 
beschikbare budget. Volkshaard verkiest degelijke, compacte en doordachte ontwerpen boven 
ingewikkelde architectuurconcepten. Tijdens de visitatiegesprekken zijn door zowel 
gemeenteambtenaren als medewerkers van de Volkshaard diverse voorbeelden van het 
praktisch toepassen van deze visie besproken. Een aantal van deze voorbeelden komt hieronder 
nog aanbod.  

- In nieuwbouwwoningen voorziet Volkshaard standaard regenwaterrekuperatie op minstens één 
toilet, op de wasmachine, de uitgietbak en de buitenkraan (C2008). Hiervoor voorziet Volkshaard 
in een voldoende grote regenwaterput, pomp en aftakpunten. Bij appartementen richt 
Volkshaard zich op een buffervat, zodat de regenwaterpomp niet steeds in werking hoeft te 
treden (wat de levensduur en onderhoud ten goede komt). Ook in de appartementen wordt een 
toilet op regenwater voorzien. In totaal werd regenwaterrecuperatie reeds bij 728 
wooneenheden toegepast. Daarnaast schrijft de stad Gent voor dat er groendaken gerealiseerd 
moeten worden. Volkshaard geeft daar ook invulling aan.  

- Bewezen doeltreffendheid is belangrijk in de visie van Volkshaard op milieuvriendelijkheid. De 
maatschappij is terughoudend in de toepassing van warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers 
of andere vernieuwende technieken. Defecten en veel onderhoud aan deze systemen zijn in de 
ogen van de maatschappij immers niet duurzaam. Volkshaard installeerde zonneboilers op 6 
werven (86 wooneenheden) en onderzocht de toepassing van asfaltcollectoren. Het rendement 
van deze collectoren in combinatie met de complexiteit van de technieken waren redenen voor 
de maatschappij om geen asfaltcollectoren toe te passen. De maatschappij volgt de visie om in te 
zetten op het isoleren van de buitenschil (K-waarde), het voorzien van energiezuinige 
ventilatiesystemen en het nastreven van compactheid. Dit heeft ertoe geleid dat in de recent 
gerealiseerde nieuwe huurwoningen (Gent – Helmkruidstraat; 48 appartementen) een gunstiger 
K-peil werd gerealiseerd (38-40) dan vereist (45). Dit geldt ook voor het E-peil: 50-60 waar de 
vereiste 100 was. Voor een andere site (Ertevelde – Hoge wal; 20 huurwoningen) geldt een 
gerealiseerd K-peil van 30-38 en een E-peil van 74-80. De visitatiecommissie stelt vast dat 
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Volkshaard erin slaagt haar visie om te zetten in concrete projecten die bijdragen tot 
milieuvriendelijkheid. 

- In Wachtebeke realiseerde Volkshaard 5 passiefwoningen. Samen met Milieufront organiseerde 
de maatschappij een uitgebreide instructie voor de bewoners over het gebruik van dergelijke 
woningen. Volkshaard stelt vast dat er in die woningen echter geen optimaal rendement wordt 
behaald en wijt dit aan het feit dat de huurders de instructies op een aantal onderdelen niet 
opvolgen. De belangrijkste oorzaak daarvan ligt volgens Volkshaard in het feit dat de huurders 
niet gekozen hebben voor een dergelijke woning, maar door de toewijzingsregels toevallig een 
passiefwoning toegewezen kregen. De bereidheid van de bewoners om andere leefgewoonten 
aan te leren bij het gebruiken van een passiefwoning is dus op een aantal vlakken onvoldoende 
groot. Volkshaard heeft daarom besloten om voorlopig geen verdere experimenten met 
passiefwonen uit te voeren. De visitatiecommissie waardeert de inzet die de maatschappij toont 
om milieuvriendelijke initiatieven te onderzoeken en toe te passen en erkent de visie van de 
maatschappij dat alleen bij bewezen effectiviteit het initiatief uitgebreid wordt toegepast.  

- In een aantal projecten – vooral in de stad Gent – gaf Volkshaard oude gebouwen een nieuwe 
bestemming. Een recent voorbeeld is een oude drukkerij (Ledeberg) die nu voorziet in 62 
appartementen. Hierdoor kon duurzaam met ruimte om worden gegaan.  

- Volkshaard maakt geen gebruik van energiescans of andere manieren om stelselmatig bewoners 
te sensibiliseren over milieuvriendelijkheid. In een groot deel van het actieterrein zetten 
OCMW’s energiesnoeiers van Milieufront in (zie OD 4.4). De visitatiecommissie beveelt aan om - 
desnoods in samenspraak met andere maatschappijen - te onderzoeken hoe zij alle bewoners 
kan sensibiliseren op het vlak van milieuvriendelijkheid. OCMW’s bereiken immers alleen hun 
cliënten en dus niet alle sociale huurders.  

 
OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar 
Beoordeling: goed 
 
In 2013 realiseerde Volkshaard 18 aanpasbare huurwoningen. De maatschappij heeft een lange 
traditie in het voorzien van bijzondere noden via onder andere aanpasbare en ook aangepaste 
woongelegenheden (zie ook OD 1.5). Volkshaard volgt de strategie dat de woning zich aanpast aan 
de huurder en niet andersom. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties op deze operationele 
doelstelling als ‘goed'.  
  
- In 2013 realiseerde Volkshaard 18 aanpasbare huurwoningen (eengezinswoningen) in Lochristi 

(Zaffelare). Dat is 43% van het totaal aantal gerealiseerde woningen in 2013 (zie ook OD 1.1). In 
vergelijking met andere SHM's is deze prestatie erg goed. Slechts 4% realiseerde een groter 
aandeel aanpasbare woningen in 2013. In totaal beschikt de maatschappij over meer dan 100 
aanpasbare woningen. Dit zijn woningen waarbij zonder grote ingrepen en op korte termijn de 
slaap-, woon- en sanitaire ruimten op dezelfde verdieping kunnen worden gerealiseerd.  

- De zeer goede prestatie in 2013 is geen uitzondering bij Volkshaard. Tot en met 2013 werden er 
in totaal 506 aangepaste woningen gerealiseerd. Dit zijn woningen die bijvoorbeeld geschikt zijn 
voor senioren en rolstoelgebruikers. Bovendien worden er de komende jaren nog eens 166 
aangepaste woongelegenheden gerealiseerd.  

- De maatschappij volgt de strategie dat de woning zich aan moet passen aan de bewoner en niet 
andersom (zoals bij een aantal andere maatschappijen het geval is). Bewoners moeten dus niet 
verhuizen als de noden veranderen, maar de woningen moeten - waar mogelijk - worden 
aangepast. In 1992 startte Volkshaard met een proefproject om aanpasbare woningen te 
realiseren (zie ook OD 1.5). De maatschappij volgt bij nieuwbouw de ontwerpregels voor 
levenslang wonen van het Platform Wonen voor Ouderen. Door het succes van de eerste 
woningen, zijn alle sinds 1992 gerealiseerde seniorenwoningen volgens deze vereisten 
gerealiseerd (zie ook OD 1.5). Door toepassing van deze vereisten zijn veel woningen 



 

 

rolstoeltoegankelijk en aanpasbaar gebouwd. Het toewijzingsreglement in Gent voorziet 
voorrang voor kandidaten met mobiliteitsproblemen.  

-  
 
PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
Eindoordeel: goed 
 
De onderhouds- en renovatieplanning stellen Volkshaard in staat om haar patrimonium in goede 
staat te houden en geeft inzicht in de financiële consequenties daarvan. De planning is realistisch en 
voorziet in het behalen van de ERP-2020 doelen voor het gehele patrimonium. Naast leningen voor 
de renovaties, benut de maatschappij ook de mogelijkheden van aanvullende subsidies voor 
bijvoorbeeld isolatiewerken.  
Volkshaard volgt de strategie dat zij duurzame en milieuvriendelijke technieken en materialen 
toepast die hun doeltreffendheid hebben bewezen. Daarnaast experimenteert de maatschappij met 
pilootprojecten inzake milieuvriendelijkheid, zoals bijvoorbeeld de passiefhuizen in Wachtebeke en 
de toepassing van zonneboilers. De SHM gebruikt evalueert deze experimenten en gebruikt de 
resultaten ervan bij beslissingen rond nieuwe investeringsprojecten. De maatschappij ziet vooral heil 
in het compact en doordacht ontwerpen van woningen en het goed isoleren van de gevels.  
De maatschappij heeft een lange traditie in het inspelen op bijzondere noden, via de realisatie van 
onder meer aanpasbare en aangepaste woongelegenheden. Volkshaard volgt de strategie dat de 
woning zich aanpast aan de huurder en niet andersom.  
 

  



 

 

4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 

SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen 
 
O.D. 3.1 De SHM bouwt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 

De prestatiedatabank bevat nog geen betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de gemiddelde 
kostprijzen van bouw- en renovatieprojecten. Toch is er meer en meer informatie beschikbaar die 
toelaat om na te gaan of de SHM prijsbewust bouwt. De maatschappij heeft een visie op prijsbewust 
bouwen ontwikkeld en brengt die ook in de praktijk. Ze bouwt compact en volgt de werven strikt op. 
Er zijn slechts kleine contractwijzigingen. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor het 
prijsbewust bouwen als ‘goed’.  

In de verschillende fasen van het bouwproces neemt de SHM acties en heeft ze systemen uitgewerkt 

om de bouwkost onder controle te houden.  
- De aankoop van gronden gebeurt door de directeur die een eigen rekenmodel heeft ontwikkeld 

om, op basis van een prijzennorm, snel het potentieel van een bouwgrond te kunnen berekenen. 
Het rekenmodel bestaat uit een Excel-file, waarmee simulaties kunnen gemaakt worden, met 
variabele parameters, zoals de prijs van de grond, het type, het FS3 plafond voor 
grondverwerving en het aantal woningen. (OD 1.1) 

- Reeds van bij de ontwerpfase wordt er grondig overlegd met de architecten om compacte en 
doordachte ontwerpen te realiseren (zie OD 2.2). Voor elk project maakt de maatschappij een 
afweging inzake de woondichtheid, de stedenbouwkundige impact, de kostprijs en de 
subsidiemogelijkheden. 

- In het opvolgen van de voortgang van de ontwerpfase steekt de maatschappij veel energie. De 
SHM houdt overzichten bij met kritieke data waarop acties moeten worden ondernomen of 
voltooid en heeft een systeem waarbij ze gewaarschuwd wordt wanneer bepaalde termijnen niet 
worden gehaald, bv. het vervallen van de termijn voor de bouwvergunning. 

- Bij de realisatie van de werven is het beeld van de strakke opvolging genuanceerder (zie OD 1.1). 
De visitatiecommissie stelde bij de woonactoren, de beleidsverantwoordelijken, de 
welzijnsactoren, de bewoners en de medewerkers van Volkshaard ontevredenheid vast over 
(bepaalde) aannemers bij de nieuwbouw van woningen. Er kwamen veel opmerkingen ter sprake 
over het niet – of veel te laat – verhelpen van opleverpunten, de kwaliteit van gebruikte 
materialen, de aansturing en de opvolging. De SHM volgt dit op, maar aannemers kunnen hun 
onderaannemers volgens de SHM onvoldoende motiveren om deze punten aan te pakken. 
Gezien het beperkt aantal personen waarmee de visitatiecommissie heeft gesproken, kan zij 
geen uitspraak doen over de representativiteit van deze klachten. De SHM stelt dat het 
openstaand saldo VO6 soms aangewend wordt om deze problemen op te lossen wanneer de 
definitieve oplevering nadert. 

- Voor EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, grondsondering en archeologie wordt niet met 
raamcontracten gewerkt, maar worden telkens individuele prijzen bedongen. Alle bestekken 
worden intern nauwgezet geanalyseerd in functie van de beste prijszetting. 

- De Volkshaard legde 5 eindafrekeningen van nieuwbouw en renovatieprojecten in de laatste 5 
jaar voor. Het project te Ertvelde overschrijdt de norm met 7%. De eindafrekening van de andere 
projecten situeert zich onder de norm. De visitatiecommissie kreeg hier een selectie voorgelegd, 
waaruit omzeggens geen algemene conclusies kunnen worden getrokken. 

-  De SHM opteert ervoor om, indien een renovatieproject te duur wordt, over te gaan tot sloop en 
nieuwbouw te realiseren (bijvoorbeeld het project Nieuw Gent, Japis-Lazuurstraat).  

- De SHM voert een beleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk subsidies te verwerven in functie 
van projectrealisaties. In de periode 2011-2013 verkreeg de maatschappij voor meer dan € 
830.000 aan subsidies van Eandis, in casu REG-premies, glaspremies en premies voor groene 



 

 

energie. De visitatiecommissie stelt vast dat Volkshaard de subsidiemogelijkheden goed heeft 
benut. (zie OD 2.1 en 5.2).  

 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling : goed  
 
De gemiddelde huurlast per woongelegenheid en per jaar bedroeg in 2013 298,61 euro . Deze vrij 
hoge gemiddelde huurlasten dienen te worden genuanceerd. Ongeveer 50% van de wooneenheden 
zijn appartementen die meestal hogere huurlasten impliceren. Volkshaard kiest er bovendien voor 
om met conciërges te werken. De visitatiecommissie is van oordeel dat Volkshaard prijsbewust 
verhuurt en inspanningen levert om de huurlasten onder controle te houden.  

De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurlasten (waarop de SHM vat heeft) 
maar uiteraard ook de huurprijs (die afhankelijk is van het inkomen van de huurder en waarop de 
SHM geen invloed heeft) en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar een gedeelde 
verantwoordelijkheid ligt bij huurder en SHM).  
- Volgens de gegevens waarmee de SHM rapporteert, bedroeg de gemiddelde huurlast per 

woongelegenheid bij Volkshaard in 2013 gemiddeld 298,61 euro per jaar per woning. Tijdens de 
visitatie bleek echter dat de huurlasten waarover zij rapporteert aan de overheid in werkelijkheid 
lager liggen. De kosten moeten immers worden toegewezen aan het jaar waarin de kosten 
worden gemaakt en in de gerapporteerde huurlasten werden kosten voor centrale verwarming 
opgenomen. Volkshaard nam ondertussen maatregelen zodat zich dit niet meer opnieuw 
voordoet. Na herberekening bleken de gemiddelde huurlasten in 2012 235, 83 euro per jaar per 
woning en in 2011 272,57 euro. Volkshaard situeert zich hiermee in de middenmoot van de 
SHM’s. Deze hoge gemiddelde huurlasten houden verband met het relatief hoge aandeel 
appartementen in het patrimonium, nl. 48%. Aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten 
verbonden door de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (traphal, lift, 
groen, enz.). Slechts 30% van de SHM’s heeft een hoger aandeel appartementen. Ter vergelijking:  
de gemiddelde jaarlijkse huurlast voor een eengezinswoning bij Volkshaard bedroeg in 2013 zo’n 
65 euro.  

- De totale huurlast bedroeg 1.462.292 euro in 2013. 27,25%. daarvan betreft de loonkost van 
conciërges. Deze loonkost maakt dus een substantieel deel uit van de huurlasten. De conciërges 
zorgen er onder andere voor dat de leefbaarheidsproblemen in de appartementsblokken relatief 
beperkt blijven (zie ook SD4). Daarom zijn deze kosten volgens de SHM verantwoordbaar. De 
visitatiecommissie volgt de maatschappij op basis van de verkregen informatie. Ook huurders 
waarderen de aanwezigheid van die conciërges (zie OD 4.2). De kosten voor de conciërges 
worden enkel doorgerekend aan bewoners van de appartementen. Conciërges zijn een 
rechtstreeks aanspreekpunt voor de huurders waardoor kleine huurdersproblemen snel kunnen 
worden verholpen.  

- Een andere reden voor de relatief hoge huurlasten, is de hoge structurele leegstand (zie OD 5.2). 
Die zorgt er voor dat de vaste onderhoudskosten, die ten laste van huurders vallen, worden 
gespreid onder minder bewoners (zie OD 2.1). Een voorbeeld daarvan is de renovatie per ‘kolom’ 
in het appartementsgebouw in de Europalaan (3 fases van 54 appartementen die ‘vertikaal’ een 
geheel vormen). 

 
De SHM doet ook inspanningen om de huurlasten voor de huurder te verlagen: 
- de SHM renoveert elk pand grondig wanneer de bewoner verhuist (zie OD 2.1) en schenkt daarbij 

veel aandacht voor het bereiken van de ERP 2020-norm; 
- de SHM bouwt in landelijke gebieden appartementsblokken met slechts één verdieping zonder 

lift;  
- de conciërges helpen de bewoners bij het zelf oplossen van kleine problemen en het juist sorteren 

van afval; conciërges helpen ook bij het poetsen van de gemeenschappelijke delen;  



 

 

- in een aantal complexen die buiten Gent gesitueerd zijn en in kleinere woonprojecten biedt de 
SHM de bewoners de mogelijkheid om zelf in te staan voor onderhoud van gemeenschappelijke 
delen; 

- de SHM heeft een eigen dienst die onderhoud en herstellingen uitvoert en die de kostprijs aan de 
huurder factureert als die ter zijner laste valt; anderzijds besteedt Volkshaard regelmatig de 
onderhoudscontracten opnieuw uit met het oog op het zo laag mogelijk houden van de kostprijs 
en teneinde de dienstverlening af te stemmen op de vraag; 

- de groenzones rond de appartementen zijn overgedragen aan de betrokken gemeenten of stad 
zodat de kosten van onderhoud niet ten laste van de bewoner vallen; 

- de huurders kunnen een verzekering voor afstand van verhaal afsluiten aan 1 euro;  
- Volkshaard sluit ook collectieve brandverzekeringspolis af voor de huurders die dit vragen en 

biedt hulp bij het bekomen van het sociaal tarief voor gas, water en elektriciteit;  
- Tenslotte vergelijkt de maatschappij de tarieven voor over te gaan tot energie-aankopen 

(brandstoffen) en neemt zij deel aan een gezamenlijke aanbesteding georganiseerd door VVH 
voor gas en elektriciteit. 

De huurders met wie de visitatiecommissie sprak, hadden geen klachten over de hoge huurlasten, 

maar hadden graag meer inzicht bekomen in de huurlastenberekening.  

 De visitatiecommissie vindt dat de SHM zich inzet om de huurlasten minimaal te houden  

 
Eindoordeel: goed 
 
Volkshaard heeft in de diverse fasen van het bouwproces acties ingebouwd en systemen ontwikkeld 
om de kostprijs onder controle te houden. De SHM onderzoekt de kostprijs zowel bij het verwerven 
van gronden als bij het ontwerpen van de woningen alvorens over te gaan te aankoop en realisatie. 
Bij overschrijding van de financieringsnorm kan Volkshaard een gedegen uitleg verstrekken, zodat 
deze aanvaardbaar is voor de visitatiecommissie. De SHM maakt zoveel mogelijk gebruik van 
subsidies. Ze houdt de contractwijzigingen die tijdens de uitvoeringsfase leiden tot meerkosten 
onder controle door een permanente monitoring van de kostprijs van de werven.  
De SHM onderneemt inspanningen om de huurlasten te beheersen door tijdens renovaties maximaal 
in te zetten op de ERP-normen. De keuze om conciërges in te zetten leidt tot een verhoging van de 
huurlasten, maar behoeden de huurders voor nog hogere huurlasten door snel en gericht te 
reageren op vragen en klachten. 
De visitatiecommissie beoordeelt de inspanningen die de SHM op het vlak van betaalbaarheid levert 
als ‘goed’.  

 
  



 

 

4.4 PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
O.D. 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 
Beoordeling: uitstekend 

De SHM zet verschillende instrumenten in om de woonzekerheid van haar bewoners te verhogen. Zo 

hanteert zijn in haar huurdersachterstalprocedure verschillende tussenstappen, waarbij de huurder 

de kans krijgt zijn achterstal aan te zuiveren, o.a. door een afbetalingsplan. De SHM analyseert ook 

de mutatie-aanvragen en de huuropzeggingen waarmee ze bijvoorbeeld leefbaarheidsproblemen 

detecteert. Om uithuiszettingen te voorkomen werkt de SHM ook samen met het CAW Gent-Eeklo 

rond preventieve woonbegeleiding. Ten slotte zijn ook in de overlastprocedure maatregelen voorzien 

die huurders een zo goed mogelijk woonzekerheid moeten bieden. Het resultaat van de 

inspanningen van de SHM uit zich in een relatief laag en dalend aantal uithuiszettingen. In 2011 ging 

het over 9 uithuiszettingen, in 2012 zijn er 6 en in 2013 slechts 2. 

De visitatiecommissie vindt de globale aanpak uitstekend. 
 

- In het beleidsplan 2014-2020 stelt Volkshaard dat het haar missie is om betaalbaar en duurzaam 
wonen mogelijk te maken. Inzake het verzekeren van woonzekerheid van huurders, kiest 
Volkshaard in Gent expliciet voor een samenwerking met het OCMW Gent. Dit 
samenwerkingsprotocol geldt voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen met een actieterrein 
in Gent. De SHM verbindt er zich toe om voor de 10e kalenderdag van elke maand een lijst naar 
het OCMW Gent te sturen met de namen van de huurders die minimum 1 maand 
huurdersachterstal hebben. ; het OCMW verbindt er zich toe in het kader van zijn 
bemiddelingstaak alle mogelijkheden te gebruiken of aan te wenden om de opgelopen 
huurdersachterstal uiterlijk binnen de 6 maanden aan te zuiveren. Volkshaard gaat slechts na 2 
maanden over tot gerechtelijke stappen als er geen uitgeschreven afbetalingsplan is of als ze 
geen belofte van betaling heeft ontvangen van het OCWM Gent. Dit is een expliciete keuze van 
de SHM, waarmee ze de huurder zoveel mogelijk kansen wil bieden om zijn achterstal aan te 
zuiveren. 
Voor alle andere gemeenten binnen haar actieterrein heeft Volkshaard een soortgelijke 
procedure uitgewerkt, waarbij i.p.v. het OCMW de eigen sociale dienst zowel schriftelijk als 
mondeling de huurder zal benaderen in geval van huurdersachterstal. Na 2 maanden 
huurdersachterstal komt er een bemiddelingsgesprek via een huisbezoek of een afspraak op de 
SHM, met de bedoeling een realistisch afbetalingsplan op te stellen. Indien dit plan niet gevolgd 
wordt, volgt er een ingebrekestelling. De SHM start dan een gerechtelijke procedure op.  

- De SHM heeft ook een overlastprocedure die zij afgesloten heeft in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst met het CAW rond preventie van uithuiszetting van sociale 
huurders. Deze procedure heeft als doel om naast het verminderen van overlast, ook te 
voorkomen dat huurders met probleemgedrag uit het huis worden gezet door de SHM. De 
huurder die overlast veroorzaakt, krijgt immers door de extra begeleiding die het CAW voorziet, 
ook bijkomende kansen om zelf aan de situatie te verhelpen.  
Er zal verder ingegaan worden op het vermijden van overlast door toepassing van deze 
procedure onder 4.2.  

- Volkshaard verhuurt een aantal leegstaande woningen die in afwachting zijn van een grondige 
renovatie als noodwoning aan verschillende OCMW’s (zie OD 2.1).  

- De Volkshaard houdt ook het aantal en de reden van de huuropzeggingen bij. Ze gebruikt 
daarvoor een procedure. In 2013 waren er 273 opzeggingen door de verhuurder. Er zijn 3 
hoofdredenen: interne mutatie, overlijden en opname in een woonzorgcentrum. Door deze 
monitoring heeft Volkshaard bijvoorbeeld ook een zicht op een eventuele toename van 
verhuisbewegingen of mutatie-aanvragen in eenzelfde appartement of wijk. Die vaststellingen 



 

 

worden gebruikt door de sociale dienst om nader onderzoek te doen en bijvoorbeeld 
leefbaarheidsproblemen op te sporen. De visitatiecommissie waardeert de efficiënte aanpak van 
de SHM gelet op het lage aantal uithuiszettingen. Volkshaard zet zich in voor de woonzekerheid 
van zijn huurders en beperkt de huurdersachterstal. De huurders en sociale actoren vinden dat 
Volkshaard steeds bereid is om te overleggen en oplossingen samen met huurders te vinden.  
 

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan 

Beoordeling: goed  

Volkshaard is goed georganiseerd om leefbaarheidsproblemen aan te pakken en op te lossen. De 

SHM zet in op preventieve en curatieve maatregelen. De SHM heeft aandacht voor zowel de 

omgeving rond haar huurwoningen als voor de aspecten verdraagzaamheid en het zorg dragen voor 

de woning. Zij legt verantwoordelijkheid bij haar bewoners maar ondersteunt hen hierin ook. De 

visitatiecommissie waardeert deze aanpak omdat uit de gesprekken met de huurders en lokale 

beleidsverantwoordelijken bleek dat er relatief weinig leefbaarheidsproblemen zijn in de stedelijke 

omgeving (behalve in de wijk Nieuw Gent) en in de landelijke gemeenten van haar actieterrein. Dit 

werd bevestigd door de huurders en de lokale beleidsverantwoordelijken.  
- Volkshaard streeft volgens het beleidsplan naar ”een aangename leefomgeving waar de buurt een 

hoofdrol in speelt”. Deze buurt is fraai, rustig, goed bereikbaar, waar de huurder leeft in goed 
nabuurschap, in welzijn en in welbevinden. De SHM helpt zorgen voor geborgenheid in een 
vertrouwde omgeving.’ Huurders prijzen de goed onderhouden buurt en het vele groen. 
Volkshaard is zich er echter bewust van dat leefbaarheid broos is en besteedt hier de nodige 
aandacht aan. 

- Door voorafgaand aan een eventuele toewijzing een huisbezoek af te leggen bij de kandidaat-
huurder, krijgt de sociale dienst van Volkshaard een duidelijk zicht op de woonsituatie en 
eventuele andere problematieken. Indien nodig, zet de sociale dienst een samenwerking op met 
andere organisaties, zoals het OCMW, het CAW, zorginstellingen of de wijkpolitie. Zo zal de 
betrokken huurder voldoende kansen krijgen om zijn woonsituatie te verbeteren. De 
samenwerking met het OCMW inzake huurdersachterstal is reeds besproken bij OD 4.1 De SHM 
heeft voor de stad Gent een overlastprocedure uitgewerkt, samen met het CAW Gent. Een 
soortgelijke procedure bestaat voor de andere gemeenten binnen haar actieterrein, maar dan is 
het de sociale dienst die de huurder begeleidt. Het CAW of de sociale dienst begeleidt de sociale 
huurders die door problemen met het onderhoud van hun woning of samenlevingsproblemen 
hun woning dreigen te verliezen. Daarbij is het de bedoeling dat de huurder zoveel mogelijk zelf 
beslissingen neemt die de woonsituatie verbeteren, zonder dat die opgelegd worden door 
derden. Huisbezoeken maken deel uit van de begeleiding evenals het aanleren van 
woonvaardigheden (opruimen, onderhoud sanitair, hygiëne). Van zodra een van de partijen daar 
naar vraagt, vindt een overleg plaats tussen de SHM, de preventieve woonbegeleider van het 
CAW en de sociale huurder. In Gent worden de ex-daklozen extra begeleid door een wooncoach 
van het OCMW Gent, dit in het kader van een specifiek samenwerkingsprotocol rond het 
‘Housing First ‘project (zie OD 4.4). 

- Elke huurwoning wordt ook grondig onder handen genomen voor dat zij aangeboden wordt 
(poetsen na renovatie of herstellingen, gebruik van nieuw materiaal) (zie ook OD5.2); door een 
nette woning in goede staat bij het begin van het huurcontract te voorzien, is de kans groter dat 
de huurder goed zorg draagt voor de woning die hij huurt, vindt Volkshaard. Ook de analyse van 
de redenen van opzegging (zie OD 4.1) draagt bij tot het vroegtijdig opsporen van eventuele 
leefbaarheidsproblemen.  

- Volkshaard investeert in het onthaal van nieuwe huurders (zie ook OD 4.4). Zij sluit de contracten 
veelal af op het kantoor van de maatschappij, behalve bij huurders die omwille van medische 
redenen moeilijk hun woning kunnen verlaten. Tijdens het intakegesprek wordt het reglement 



 

 

van inwendige orde overlopen, evenals de rechten en de plichten van zowel huurder als 
maatschappij. Er is een duidelijke lijst van wat de huurder zelf niet mag doen aan zijn woning. De 
huurder krijgt een huurmap van de SHM die opgemaakt is in samenwerking met de provincie 
Oost-Vlaanderen (zie OD 6.1). Tijdens de plaatsbeschrijving is er tijd om vragen te beantwoorden 
inzake de technische aspecten van de woning.  

- Het is vanuit de sociale dienst onmogelijk om permanent in de wijken aanwezig te zijn en alles in 
het oog te houden. Daarom zet de SHM conciërges en toezichthouders in die de oren en ogen 
van de SHM ter plaatse zijn. Conciërges hebben eerst en vooral een poetsfunctie, want 
Volkshaard gelooft dat een nette woonomgeving een positief effect heeft op de leefbaarheid van 
het gebouw. Dit is een aanzet voor de huurder om zorg te dragen voor zijn appartement en de 
directe omgeving. De conciërge overhandigt de sleutel aan de huurder bij het in gebruik nemen 
van de nieuwe woning. Tijdens deze eerste kennismaking maakt de conciërge hem wegwijs in het 
gebouw. Gezien de conciërges elke dag aanwezig zijn in de gebouwen, hebben zij een goed zicht 
op wat er leeft. Zij zijn het aanspreekpunt voor de huurders voor sociale, technische of 
leefbaarheidsproblemen. Conciërges spelen ook een rol in het kader van het opsporen en 
bestrijden van domiciliefraude. Zowel de huurders als de sociale actoren vinden deze conciërges 
belangrijk, omdat zij gemakkelijk aanspreekbaar zijn en ook op een kordate, maar bemiddelende 
manier optreden bij kleine leefbaarheidsproblemen, zodat deze niet escaleren. De conciërges 
rapporteren ook aan de sociale dienst over deze gebeurtenissen. De toezichthouders zijn 
vrijwilligers die zich inzetten voor hun buurt. Zij kunnen ook meldingen doen bij de SHM over het 
verkeerd sorteren van huisvuil of bijvoorbeeld het stelselmatig open laten staan van de 
voordeur. In dat geval herinnert de SHM de huurders schriftelijk aan de reglementering of wordt 
er een informatievergadering georganiseerd door de SHM (zie OD 6.1).  

- Voor nieuwbouwprojecten zal de sociale dienst samen met de verantwoordelijke ingenieur een 
plaatsbezoek afleggen, kort voor de verhuring, zodat zij goed op de hoogte zijn van alle aspecten 
van het nieuwe project. Volkshaard organiseert ook kijkdagen voor potentiële kandidaten; zo kan 
Volkshaard vaak onmiddellijk een antwoord geven op alle vragen. Een aantal maanden na de  in 
gebruik name van de nieuwe woning worden alle huurders thuis bezocht door de ingenieur, 
architect en aannemer, samen met de maatschappelijk assistent. Dit bezoek is nuttig om op 
eventuele vragen of opmerkingen te antwoorden van de huurder en om mogelijke leefbaarheids- 
of onderhoudsproblemen op te sporen. Aangezien de onderhouds- en interventieploegen vaker 
in de wijken aanwezig zijn dan de sociale dienst is een samenwerking tussen beide diensten 
opgezet, waarbij zij op wekelijkse basis informatie uitwisselen.  

- De maatschappij streeft naar een vermenging van koop- en huurwoningen (Evergem, 
Spoorwegstraat – Christoffelweg in samenwerking met KLE Het Volk; De Pinte, Moerkensheide I: 
14 sociale huurwoningen gemengd met privé-woningen). Zo ontstaat er een mix van gezinnen 
die verschillen in grootte, gezinsinkomen, interesses, beroepsactiviteiten en in afkomst. 
Volkshaard is de mening toegedaan dat kleinschalige en gemengde projecten de huurders 
aanzetten om hun woning beter te onderhouden en er minder kans is op gettovorming. Nieuwe 
projecten zijn veelal kleinschalig en bevinden zich in de omgeving van scholen en winkels 
(Europalaan, Gent). Zo zijn er 12 appartementen voorzien in het project in Zulte/Machelen: 
Leiehoekstraat samen met lofts, een horecazaak en buitenschoolse opvang door het OCMW. In 
Dok Noord, Gent, zijn er naast 30 sociale appartementen ook kantoren, horeca-en winkelzaken 
voorzien evenals ontspanningsruimtes. De projecten zijn centraal gesitueerd (Maldegem: 
Westeinde en Gasmeterstraat: 8 woningen en 14 appartementen), leunen aan bij een woon- of 
zorgcentrum (Wachtebeke, Godshuisstraat 20 appartementen) of zijn bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Tal van voorbeelden geeft de SHM op haar website (www. volkshaard.be).  

- Volkshaard heeft aandacht voor het creëren van een aangename woonomgeving, door 
bijvoorbeeld petanquebanen aan te leggen, speeltuigen en zitbanken te plaatsen of voortuintjes 
aan te leggen. Zij betrekt de bewoners daar ook bij. De huurders waar de visitatiecommissie mee 
sprak, zijn enthousiast over het belang dat de SHM hecht aan het nastreven van een aangename 
woonomgeving (zie OD 4.3).  



 

 

De visitatiecommissie waardeert deze zeer ruime benadering van de leefbaarheidsproblematiek. 
 
O.D. 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
Volkshaard vindt dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn buurt. Los van het ondersteunen van 
buurtfeesten onderneemt zij zeer weinig acties waarbij zij bewonersgroepen betrekt bij haar 
werking. De huurders waarmee de visitatiecommissie sprak, waren vragende partij om meer 
betrokken te worden; samen met de woonactoren beseffen ze wel dat dit geen gemakkelijke 
opdracht is omdat het actieterrein van de SHM erg groot is.  
 
- De SHM biedt financiële en logistieke ondersteuning aan bestaande en nieuwe 

bewonersgroepen. Elke bewonersgroep die een activiteit voor de buurt organiseert, kan 
daardoor rekenen op een sponsoring van maximum 75 euro per jaar. Telkens Volkshaard een 
uitnodiging voor een bewonersactiviteit ontvangt, zal er minstens één vertegenwoordiger van de 
SHM op die uitnodiging ingaan. Volkshaard en de sociale actoren signaleren dat er vroeger meer 
buurtcomités actief waren, maar dat zij langzaam aan verdwijnen omdat de trekkers van de 
groep ergens anders gaan wonen of omdat de interesse van de bewoners taant.  

- Volkshaard organiseert informatiemomenten voor de bewoners of bewonersvergaderingen als zij 
veel vragen van bewoners krijgt, zoals rond de afrekening en opname van calorie-meters in de 
Europalaan of de huurlasten (Virginiastraat). Bij een renovatie organiseert zij een vergadering 
waarbij de planning en het verloop van de werken worden uitgelegd. Voorbeelden daarvan zijn 
de informatievergaderingen in de wijk Nieuw Gent en Wielewaal (renovatie van de daken) en in 
de Virginiastraat (vervangen houten schrijnwerk). In het eerste deel lichten de ontwerpers hun 
plannen toe. Hier ligt de focus op het globale werk en zijn faseringen. Vervolgens (deel 2) zijn alle 
afdelingen (sociale, technische en ondersteunende diensten, huurdersachterstal en directie) 
beschikbaar en aanwezig voor individuele vragen. Huurders signaleerden tijdens het gesprek met 
de visitatiecommissie dat dergelijke vergaderingen vaak enkel eenrichtingscommunicatie zijn. De 
visitatiecommissie suggereert om dergelijke informatievergaderingen ook als aanzet te gebruiken 
om een bewonerswerking op te starten. 

- Samen met alle Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen neemt Volkshaard deel aan een 
proefproject rond bewonersparticipatie in de wijk Nieuw Gent. De SHM WoninGent, Gensh! (de 
vereniging van Gentse Sociale Huurders) en Samenlevingsopbouw beslisten om rond 
bewonersparticipatie te gaan samenwerken in 2012 Gensh! Het Gents netwerk sociale huurders 
werkt dit project uit. Volkshaard wacht de concrete resultaten van dit project af, dat nog lopende 
is.  

- Recent veranderde de eerder afwachtende houding van de SHM: de raad van bestuur besliste op 
13 mei 2014 over een projectopdracht ‘bewonersparticipatie’ waarbij zij op zoek wil gaan naar 
een externe partner die een brugfunctie kan vervullen met de bewoners en de buurt. De SHM 
beschikt niet over het nodige personeel noch over de nodige expertise om de 
bewonersparticipatie uit te bouwen. Zij stelde hiervoor criteria op: de SHM wil de betrokkenheid 
van de bewoners bij hun buurt vergroten, de inspraakprocessen van de bewoners stroomlijnen 
en ook laten doorvloeien naar het bestuur van de SHM. Dit concept betrekt ook de omliggende 
buurt en de lokale overheid bij de vooropgestelde bewonersparticipatie. De aan te duiden 
partner zal een concept uitwerken in overleg met de SHM voor eind 2014. De visitatiecommissie 
vindt dit een eerste goede stap om tot een effectieve bewonersparticipatie te komen en raadt de 
SHM aan om de sociale en technische diensten nauw bij dit project te betrekken (informatie-
uitwisseling, oplossingen aanbrengen voor de aangehaalde topics). Bewoners betrekken is een 
weg van lange adem en kan beginnen met kleine stappen, zoals het opzetten van 
wijkvergaderingen rond energiebeheer, uitleg rond de berekeningen van huurlasten of het 
bespreken van resultaten van tevredenheidsmetingen (zie OD 6.3). Ook andere SHM’s 



 

 

raadplegen die op deze doelstelling goede of uitstekende prestaties leveren kan inspiratie 
bieden.  

-  
- OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: uitstekend 
 
De visitatiecommissie beoordeelt de huisvestingsondersteuning aan de kandidaat-huurders en de 
huurders als ‘uitstekend’. De SHM heeft erg veel aandacht voor de invulling van de 
basisbegeleidingstaken zowel bij de ‘intake’, tijdens de huurperiode als bij de beëindiging hiervan. De 
visitatiecommissie waardeert ten zeerste de deelname van Volkshaard aan innoverende projecten 
waarbij voor specifieke doelgroepen (senioren en daklozen) naar op maat gemaakte oplossingen 
worden gestreefd. Omwille van de globale aanpak en de doorgedreven huisvestingsondersteuning op 
diverse domeinen vindt de visitatiecommissie dat de prestaties van Volkshaard uitstekend zijn.  
 
- De sociale dienst van Volkshaard vervult haar basisbegeleidingstaken goed. Zo werkt zij 

tweejaarlijks aan de actualisatie van de kandidaten op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. 
De sociale dienst organiseert zitdagen voor kandidaat-huurders. Er wordt samenwerkt met de 
OCMW’s. Ook de inschrijvingen van nieuwe kandidaten worden zorgvuldig afgewerkt. Daarvoor 
kan de woningzoekende een afspraak maken op de maatschappij zelf of naar de zitdagen komen. 
Daar zal de maatschappelijk assistent nagaan of de kandidaat aan de voorwaarden voldoet. 
Volkshaard vraagt zo veel mogelijk informatie op via de kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. De 
OCMW’s met wie de visitatiecommissie sprak waren vol lof over de inschrijvingsprocedure en de 
inspanningen die de SHM levert bij het begeleiden van de kandidaat-huurders. 

- De sociale dienst beoogt om van een kandidaat-huurder een goede huurder te maken en dit zo te 
houden. Zo vindt het eerste contact tussen de maatschappelijk werker en de kandidaat nog voor 
de toewijzing van de woongelegenheid plaats. Zij gaan samen op zoek naar een passende 
woning. Als er een woning beschikbaar is, en indien de kandidaat-huurder het pand in huur 
wenst te nemen, gaat iemand van de sociale dienst opnieuw bij de kandidaat-huurder thuis langs 
(zie OD 4.2). De SHM maakt duidelijk aan de huurders op welke manier zij ook na de inhuurname 
nog bijkomende vragen kan stellen. Wanneer de sociale dienst opmerkt dat er problemen zijn, 
bijvoorbeeld bij het onderhoud van de woning, het gebruik van de verwarming en de ventilatie, 
bij huurdersachterstal en samenlevingsproblemen, beslist de sociale dienst om extra 
huurondersteuning (met veelvuldige huisbezoeken en eventueel opvolging door een 
welzijnsorganisatie te geven. Zij zal andere organisaties raadplegen en vragen tussen te komen 
(zie OD 4.1 OCMW bij huurdersachterstal, zie OD 4.2 het CAW Gent bij overlast).  

- De regels en afspraken worden nog eens nader bekeken en uitgelegd bij het eerste huisbezoek. 
De term ‘goede huisvader’ is belangrijk. Dit moet volgens de SHM de norm zijn voor elke huurder 
in de meest ruime zin van het woord: degelijk onderhoud, melden van technische defecten en de 
omgeving en gemeenschappelijke delen met respect gebruiken. Eventuele technische 
opmerkingen kunnen gemeld worden aan de sociale dienst die deze doorgeeft aan de technische 
dienst (zie OD 4.2). Huurders hebben aan de visitatiecommissie de wens geuit dat 
personeelsleden van de sociale dienst vaker zouden langskomen wanneer een nieuwe huurder er 
intrekt, zodat er kort op de bal kan gespeeld worden, bijvoorbeeld bij overlast. Daarnaast geeft 
ze ook duidelijke richtlijnen mee over ‘wat je moet weten over huisvuil in Gent’. Zij geeft aan 
haar huurders een brochure hierover.  

- Na een renovatie bezorgt Volkshaard schriftelijke informatie en mondelinge toelichting aan elke 
huurder (zie OD 6.1), waarbij er duidelijke richtlijnen gegeven worden over het onderhoud van 
bijvoorbeeld de nieuwe terrassen of nieuw geplaatste PVC ramen en deuren. De mondelinge 
toelichting wordt door de technische dienst verstrekt bij het einde van de werf. Zij verwittigt de 
huurders ook wanneer de SHM de uitgevoerde werken zal controleren (bv. nieuwe 
kabelaansluiting, onderhoud en herstellingswerken aan de CV-installatie) zodat huurders hun 



 

 

eventuele opmerkingen ook kunnen voorbereiden en aanwezig kunnen zijn tijdens het bezoek 
van de SHM.  

- Iedere sociaal assistent van de SHM heeft zitdagen voor zijn eigen werkgebied. Daardoor is de 
sociaal assistent gekend in deze zone en ook bereikbaar voor zijn huurders, ondanks het grote 
actieterrein van de SHM (zie OD 6.1). Op vraag van het gemeentebestuur, houdt de SHM ook een 
keer per maand een zitdag in Maldegem. Zo is de SHM ook voor bewoners uit de omliggende 
gemeenten van Maldegem gemakkelijker bereikbaar. 

- De medewerkers van de sociale dienst overleggen driemaandelijks met de andere sociale 
huisvestingsmaatschappijen in Gent en met het OCMW. Op dit overleg worden ervaringen 
besproken en wordt er een gemeenschappelijke strategie ontwikkeld inzake de problemen die 
alle SHM’s ervaren. Zo kan de samenwerking permanent worden bijgeschaafd. Zo heeft het 
OCMW van Gent met de maatschappij een afspraak inzake de huurwaarborg van haar klanten. 
De leefloners krijgen een schriftelijke waarborg van het OCMW zonder dat de huurder de 
waarborg dient te storten. 

- Volkshaard werkt in het kader van een Europees samenwerkingsverband met andere Europese 
sociale huisvestingsmaatschappijen mee aan het project ‘IStay@Home’. De andere 
huisvestingsmaatschappijen komen uit Duitsland (2), Frankrijk (2), Nederland (2) en Groot-
Britannië (1). Dit project heeft tot doel om senioren zo lang mogelijk te laten verblijven in hun 
sociale woning. Daarvoor heeft Volkshaard een sociale kaart ontwikkeld die een overzicht geeft 
van alle organisaties die hulp bieden aan ouderen (minder mobielen vervoer, oppasdiensten, 
thuisverpleging, regionale dienstencentra, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten voor 
logistieke hulp, diensten voor gastopvang, lokale dienstencentra, maaltijdbedeling, palliatieve 
thuiszorg en boodschappendiensten). Daarnaast wil Volkshaard de oudere huurders de 
mogelijkheid bieden om langer thuis te wonen. Door deel te nemen aan dit project hoopt ze dat 
de bestaande praktische hulpmiddelen en technologische snufjes, zoals onder meer 
noodoproepsystemen, valpreventie, controle vitale parameters, hulpmiddelen bij baden, 
videocommunicatie met bekenden en zorgverleners beter te integreren in haar toekomstige 
woningen. Ze past dit op kleine schaal toe bij wijze van proef. Zij zal binnenkort met haar 
Europese partners de eerste resultaten bespreken, om op basis van de conclusies nog verdere 
stappen te zetten in dit project. Deze verdere stappen moeten samen met de Europese partners 
uitgewerkt worden.  

- Tot op heden kunnen huurders van de aanleunflats in een woonzorgzone beroep doen op een 
noodoproepsysteem en kunnen ze ook deelnemen aan de activiteiten van de woonzorgzone 
zoals bijvoorbeeld een warme maaltijd nuttigen in de cafetaria van het rusthuis of aan de 
animatie-activiteiten. Daarvoor heeft de Volkshaard overeenkomsten afgesloten met betrokken 
OCMW’s. 

- Volkshaard heeft een aantal samenwerkingsverbanden uitgewerkt met welzijnsdiensten (zie OD 
1.5) die voorzien in specifieke noden op het vlak van huisvesting. Er zijn verschillende initiatieven 
opgezet in het kader van beschermd wonen (Broeders van Liefde, PC Caritas, MS patiënten, 
psychiatrische instellingen). Volkshaard is zich bewust dat specifieke doelgroepen uit de 
welzijnssector huisvesten meer en meer een probleem vormt (zie ook OD 1.5). Daarom heeft zij 
een denktank opgericht met vertegenwoordigers van de welzijnssector om een strategische nota 
hieromtrent voor te bereiden voor de raad van bestuur. De bedoeling is om aan specifieke 
doelgroepen uit de welzijnssector meer kansen te geven tot toegang tot de sociale 
huurwoningen. 

- Volkshaard neemt deel aan het  project Housing First dat opgezet wordt door het OCMW van 
Gent samen met de andere SHM’s die actief zijn in Gent. Daarbij kan de SHM een woning 
versneld toewijzen aan een dakloze, op voorwaarde dat door de dakloze begeleidende 
maatregelen worden aanvaard. De wooncoaching is gebaseerd op de principes van maatzorg 
waarbij het versterken van de eigen vaardigheden van de dakloze centraal staat. Zowel het 
OCMW van Gent als de directeur van Volkshaard zijn enthousiast over dit project, daar ze zowel 
een meerwaarde betekenen voor de SHM als voor de dakloze kandidaat huurder. De 



 

 

meerwaarde voor de huisvestingsmaatschappij ligt in het feit dat het OCMW voor extra 
begeleiding van de dakloze zorgt zodat de kans op leefbaarheidsproblemen kleiner wordt. 

De visitatiecommissie vindt dat de SHM op diverse velden op een uitstekende wijze in 

huisvestingsondersteuning voorziet voor haar huurders en ook aan vernieuwende projecten haar 

medewerking verleent.  
 
PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
Eindoordeel: Voor verbetering vatbaar 
 
Volkshaard is bekommerd om het welzijn van haar huurders:zij besteedt aandacht aan de 
leefbaarheid en heeft hiervoor tal van preventieve maatregelen uitgewerkt; zij biedt ook 
huurdersondersteuning aan. Daarnaast heeft Volkshaard, door de aanwezigheid van de diensten 
en de conciërges, voeling met wat er bij haar huurders leeft. De SHM aarzelt niet om mee te 
werken aan innoverende projecten die oplossingen zoeken voor bepaalde doelgroepen (senioren 
en daklozen). Ten slotte zet de SHM zich voldoende in voor de woonzekerheid van haar bewoners, 
door in de procedure huurdersachterstal voldoende kansen te voorzien om een afbetalingsplan af 
te sluiten en een uithuiszetting te vermijden. Huurders met leefbaarheidsproblemen worden 
opgevolgd door de SHM in samenwerking met het CAW in Gent of door de SHM zelf voor de 
andere gemeentes van het werkterrein. De visitatiecommissie raadt aan om in te zetten op 
bewonersparticipatie. Het ontbreken van bewonersparticipatie staat in schril contrast met de 
uitstekende prestaties op de andere doelstellingen inzake sociaal beleid. 
 
 
  



 

 

4.5 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 

OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar  
Beoordeling: goed   

Aan de hand van de analyse van de financiële ratio’s voor de periode 2008-2013 beoordeelt de 
visitatiecommissie de financiële gezondheid van Volkshaard als goed.  

De financiële indicatoren die bij het tot stand komen van dit oordeel werden gebruikt zijn de 
volgende: 

 De gecorrigeerde liquiditeitsratio in de enge zin is 0,95 in 2013. Deze ratio geeft weer in 
welke mate de SHM in staat is om haar financiële verplichtingen op korte termijn na te 
komen. Wanneer de ratio lager dan 1 is, stelt er zich op dit vlak een probleem. in 2009 was 
deze ratio 1,27. In 2011 zakt deze ratio tot 0,69, het laagste niveau om nadien terug te 
stijgen. Met 0,95 blijft Volkshaard ook in 2013 onder de norm. Een van de verklaringen 
hiervoor is het feit dat  Volkshaard in de voorbije jaren een aantal renovaties met eigen 
middelen gefinancierd heeft.  

  De netto vrije cash flow marge uit de gewone bedrijfsvoering heeft in de afgelopen 5 jaren 
steeds aan de norm voldaan. De netto vrije cash flow marge bedraagt minder dan 100%, 
wat betekent dat er meer inkomsten zijn dan uitgaven. In absolute cijfers zien we dat de 
cashflow uit de gewone bedrijfsvoering stijgt. Om de financiële positie van de 
maatschappij echt te kunnen versterken, mag deze marge niet hoger liggen dan 85%. Hoe 
lager dit kengetal, hoe meer de SHM zich in de veilige zone bevindt. In de periode van 
2009 t.e.m. 2013 situeert de netto vrije cash flow marge zich tussen de 92% (in 2009) en 
de 85% (in 2013).  

 De netto winstmarge uit de gewone bedrijfsuitvoering is positief en ligt in 2013 op 13,23%. 
De netto-winstmarge schommelt in de periode 2009 tot 2013 tussen 4% (2010) en 15% 
(2012). Voor deze ratio voldoet de SHM dus ruimschoots aan de norm. 

 De solvabiliteit is de vierde financiële ratio om de financiële leefbaarheid van een sociale 
huisvestingsmaatschappij te toetsen. De solvabiliteit geeft de graad van financiële 
onafhankelijkheid aan en wordt weergegeven als de verhouding van het eigen vermogen 
ten opzichte van het totale vermogen. Een solvabiliteit van 10% wordt binnen de sociale 
huisvestingssector als een minimum beschouwd om de terugbetaling van vreemd 
vermogen aan de schuldeisers te waarborgen. Omdat deze ratio afhankelijk is van de 
historiek van een SHM wordt het resultaat niet toegerekend aan de prestatie van de 
maatschappij: de visitatiecommissie beoordeelt de solvabiliteitsratio dus niet. Ter indicatie 
geeft de visitatiecommissie mee dat deze ratio schommelde tussen 12,85% (2009) naar 
15,47% (2013).  

 
OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling: goed  
 
De visitatiecommissie beoordeelt de kostenbeheersing van Volkshaard als ‘goed’. De werkingskosten 
situeren zich op de mediaan. Door een geïntegreerde werfopvolging worden contractwijzingen tot 
een minimum beperkt. De frictieleegstand ligt op 1,49% waarmee de SHM zich op de mediaan 
situeert. De structurele leegstand is sinds 2010 continu gestegen, tot 5,94% in 2013 en kan verklaard 
worden door het hoge aantal lopende renovaties. Volkshaard heeft concrete actiepunten ontwikkeld 
om deze structurele leegstand te verminderen.  

- De totale werkings- en onderhoudskosten per woning bedroegen in de periode van 2009 t.e.m. 
2013 tussen 1.200 euro en 1.383 euro per jaar. Deze kosten vertonen sterke schommelingen. 
In 2011 waren er slechts 11% van de SHM’s  met nog lagere werkings- en onderhoudskosten 
per woning. De oorzaak van de lage kosten in 2011 ligt vooral in feit dat in dat jaar een aantal 



 

 

personeelsleden de organisatie verlieten wegens ontslagname of pensionering. Deze 
personeelsleden werden pas vanaf 2012 vervangen. Daarom stijgen de kosten nadien 
opnieuw. De SHM situeert zich daarmee op de mediaan. 

- Zoals aangegeven onder OD 3.1 volgt Volkshaard zijn werven accuraat op. Dit is mogelijk door 
de sterke samenwerking tussen de technische en de financiële dienst die op basis van één en 
dezelfde Excelfile de kosten en de voortgang van de werven opvolgen. De administratieve 
actualisering van de informatie gebeurt door één persoon omwille van de effectiviteit. Dat dit 
tot resultaten leidt, blijkt ook uit het gering aantal contractwijzigingen bij aanbestedingen. In 
2013 betrof het bedrag aan contractwijzigingen 22.570 euro op een totaal van 4,6 miljoen 
euro aan aanbestedingen. Bij renovaties ging het om een bedrag van 56.907 euro op een 
totaal van 2,04 miljoen euro aan aanbestedingen. Daarmee situeert de SHM zich in het 
tweede kwartiel.  

- Voor de financiering van renovatiewerken maakt Volkshaard ook maximaal gebruik van 
subsidiemogelijkheden. In de periode 2011-2013 verkreeg de maatschappij voor meer dan € 
830.000 aan subsidies van Eandis onder andere voor het plaatsen van 
hoogrendementsbeglazing (REG-premies) en premies voor groene energie. De 
visitatiecommissie stelt vast dat Volkshaard de mogelijkheden van subsidies goed heeft 
benut (zie OD 2.1 en 3.1). 

- De frictieleegstand lag eind 2013 op 1,49% (74 woningen). Daarmee situeert Volkshaard zich 
op de mediaan. In de periode 2009 tot en met 2013 schommelt dit percentage lichtjes maar 
niet significant. Op basis van de gevoerde gesprekken en de bezorgde documenten heeft de 
visitatiecommissie de indruk dat dit ook te wijten is aan de opvolging van de staat van de 
woning bij het einde van de huurovereenkomst. Dit maakt dat de woning ‘leeg’ staat om 
deze bewoonbaar te maken voor de nieuwe huurder (zie OD 4.2). 

- De structurele leegstand lag eind 2013 op 5,94%. Sinds 2009 is er een sterke stijging van de 
structurele leegstand. Volkshaard is zich bewust van de hoge structurele leegstand en 
verklaart die voornamelijk door de uitzonderlijke renovatiegolf waarin de SHM zich 
momenteel begeeft. De oorzaak van die renovatiegolf heeft te maken met het feit dat meer 
dan 50% van de bewoners ouder zijn dan 65 jaar en nog de eerste bewoner van de woning 
zijn. In de laatste jaren stelt Volkshaard een relatief grote mutatiebeweging van deze 
bewoners vast. Het gevolg is dat bij het vrijkomen van deze woningen, een grondige 
renovatie wordt aangevat, wat leidt tot structurele leegstand. De SHM heeft een actieplan 
opgemaakt om deze structurele leegstand tot de helft te reduceren, gezien het niet verhuren 
een inkomstenverlies betekent. De raad van bestuur heeft besloten om bij overlijden, vertrek 
naar een woonzorgcentrum of mutatie de opzegtermijn te beperken tot 1 maand in plaats 
van 3 maand (zie OD 4.1). Ook is beslist om te kiezen voor gedeeltelijke renovatie en niet 
meer de leegstand van ganse wijken of appartementsblokken af te wachten (N. 
Zannekinstraat) renovatie van appartementen in ‘kolommen’). Daarnaast krijgen de 
bewoners de kans om in de eigen woning te blijven wonen, als het niet om een 
totaalrenovatie gaat. Er is nog geen evaluatie van het effect van deze maatregelen gebeurd, 
gezien deze pas in het voorjaar van start gingen.  

 
O.D. 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude 
Beoordeling: goed 
 

De SHM doet inspanningen op het vlak van het voorkomen en het bestrijden van huurdersachterstal 
en van sociale fraude en domiciliefraude. De SHM zet ook in op sensibilisering door de kandidaat 
huurder op voorhand te wijzen op de rechten en plichten inzake bewoning en 
eigendomsvoorwaarden. Relatief gezien behoort de huurdersachterstal in 2013 bij de 25% laagste 
van alle maatschappijen. De visitatiecommissie evalueert de prestaties op deze doelstelling als 
‘goed’. 
 



 

 

- Volkshaard beschikt over een uitgeschreven procedure ter bestrijding van de 
huurdersachterstand (‘Procedure huurachterstallen’) en past deze procedure toe (zie OD 
4.1). In deze context wordt ook nauw samengewerkt met de OCMW’s. In Gent is er ook 
een samenwerkingsprotocol met het OCMW.  

- De huurdersachterstal bij Volkshaard bedraagt 1,24% van de in 2013 gefactureerde 
bedragen (maandelijkse huur en huurlasten). In vergelijking met andere SHM’s is dit een 
vrij laag cijfer; 75% van de maatschappijen kent immers hogere huurdersachterstallen. 
Omdat de boekhoudkundige verwerking van de huurdersachterstallen bij SHM’s 
verschillend kan zijn door afwijkende afboekingsregels toe te passen (waarin elke SHM een 
zekere mate van vrijheid heeft), is dit geen volkomen objectief vertrekpunt voor de 
beoordeling. Op het ogenblik dat het dossier rond huurdersachterstal doorgestuurd wordt 
naar de advocaat, worden de achterstallen als dubieuze debiteuren geboekt. Op 31 
december van het boekjaar wordt 100% van deze dubieuze debiteuren geboekt als 
waardevermindering. Op het ogenblik dat de vordering oninvorderbaar blijkt, wordt dit 
bedrag afgeboekt van de daarvoor aangelegde voorziening. Hieruit blijkt dat de SHM zijn 
achterstallen opvolgt. 

- De SHM heeft ook een procedure uitgewerkt in het kader van de strijd tegen de sociale 
fraude en de domiciliefraude. Ze wijst de huurders op de mogelijke gevolgen van sociale 
fraude en domiciliefraude bijvoorbeeld bij de intake van nieuwe huurders. Zo weet de 
huurder dat de SHM het huurcontract kan opzeggen wanneer er meer mensen in de 
woning wonen dan aangegeven en wanneer er iemand ten laste is opgegeven die er niet 
woont. In de praktijk rekent de SHM ook op haar conciërges die een waak- en 
signaalfunctie op dit vlak vervullen. Zij melden als er iemand lang afwezig is, de postbus 
uitpuilt, of als er mensen tijdelijk bijwonen. Daarop volgt een bezoek van de sociale dienst 
van Volkshaard. Er wordt een dossier opgesteld waarin meterstanden worden opgevolgd 
en/of er wordt (in overleg met de stad Gent) een wijkinspecteur gestuurd.  

 
OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan 
Beoordeling: goed  
 

Volkshaard maakt gebruik van de tool van de VMSW voor het opmaken van een financiële planning. 
Volkshaard hanteert daarnaast ook een eigen ontwikkelde meerjarenplanning met informatie over 
de bestaande en geplande nieuwbouw- en renovatieprojecten Ook de onderhoudsplanning is 
geïntegreerd in de globale financiële planning. De SHM actualiseert de meerjarenplanning regelmatig 
en bespreekt die ook op de raad van bestuur. De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM goed 
presteert voor deze operationele doelstelling omdat Volkshaard deze planningen actief gebruikt als 
beleidsinstrument. 
 

- De directeur, het financieel diensthoofd en het technisch diensthoofd volgen alle projecten 
rond nieuwbouw en renovatie wekelijks op via de meerjarenplanning. Tijdens dit overleg 
bespreken zij  de prioriteit van de geplande werken besproken en maken zij afspraken over de 
aanbestedingstermijnen en de uitvoeringstermijnen van de werken. Ook vertragingen en hoe 
die vermeden kunnen worden maken een vast agendapunt uit van deze bespreking. Hier 
worden de werven doorgesproken in al hun aspecten: aanbestedingen en investeringen, 
bewaken van vertragingen bij de definitieve oplevering, en van de prioriteiten. 
 De input voor deze meerjarenplanning vloeit voort uit de renovatieplanning en het overzicht 
van de nieuwbouwprojecten. In de renovatieplanning zijn investeringen en 
onderhoudswerken apart opgenomen. Voor die projecten waarvoor nog geen concrete 
offertes beschikbaar zijn, worden ramingen voorzien; indien er offertes opgevraagd werden, 
worden er exacte bedragen gebruikt. Op basis van de bedragen voor onderhoud worden 
voorzieningen aangelegd in de jaarrekening. 



 

 

- Ook voor de onderhoudsplanning worden alle werken opgenomen (schilderwerken, renovatie 
platte daken). Naarmate de werken concreter worden, worden de bedragen in de 
meerjarenplanning bijgewerkt. 

- Volkshaard beschikt eveneens over een zeer grote Excellijst waarin alle woningen zijn 
opgenomen met het CV-type en de beschikbaarheid van de liften.  

- Met de financiële planningstool van de VMSW heeft de maatschappij prognoses gemaakt voor 
de eerstvolgende 10 jaren. Daarbij maakt de SHM een onderscheid tussen prognoses voor 
inkomsten en uitgaven voor de historische werking en voor nieuwe projecten. Het invoeren 
van nieuwe projecten werd als zeer omslachtig ervaren. Begin 2014 werd onderzocht welke 
dynamische tool men in de toekomst wil gebruiken. De keuze is ondertussen gemaakt om met 
de nieuwe dynamische tool van de VMSW te werken. Zo zullen de mogelijke gevolgen van 
zelfs de kleinste wijziging in het oorspronkelijke project onmiddellijk duidelijk zijn voor de 
directeur en de raad van bestuur. De implementatie daarvan is voor de eerstkomende 
maanden gepland. 

 

De visitatiecommissie is ervan overtuigd dat Volkshaard zijn financieel plan gebruikt als 
beleidsinstrument, daar ze de investeringen (nieuwbouw en renovatie) en de planning voor 
onderhoud integreert. De SHM is er zich van bewust hoe belangrijk het is met een correcte financiële 
planning te werken en de financiële draagkracht van de maatschappij te vrijwaren.  
 
O.D. 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij 
Beoordeling: goed 
 

De visitatiecommissie vindt dat Volkshaard goede prestaties levert om te evolueren naar een echte 
woonmaatschappij. Er is een nauwe samenwerking met Het Volk, de gemeentes, OCMW’s en de 
SHM verwijst indien nodig ook door naar de SVK’s uit het actieterrein. Ze heeft 
samenwerkingsovereenkomsten met tal van zorgpartners en neemt deel aan overleg met andere 
sociale huisvestingsmaatschappijen.  

- Volkshaard is de zustermaatschappij van de Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendom 
Het Volk (Het Volk) en van de Centrale voor Huisvesting (CvH). Het Volk bouwt sociale 
koopwoningen en bemiddelt in gesubsidieerde leningen (de Vlaamse Woonlening) voor 
kopers van sociale koopwoningen of de aankoop of renovatie van bestaande woningen (die 
aan bepaalde voorwaarden voldoen). De CvH verricht voornamelijk metingen en schattingen, 
en biedt service rond huisvestings- en energieproblematiek; zij leveren ook EPB certificaten 
af. De maatschappijen Volkshaard en Het Volk werken in hetzelfde gebouw. De voorzitter en 
de directeur zijn voor beide SHM’s dezelfde en duidelijk het gezicht voor de beide 
maatschappijen. Beiden redeneren en functioneren voor de beide maatschappijen samen. De 
buitenwereld percipieert dit ook zo. De technische dienst (actief in het ontwerpen, bouwen, 
renoveren en herstellen van het patrimonium), de technische projectbegeleiding 
(projectleider) en de financiële dienst werken ook zowel voor Volkshaard als Het Volk. Een 
aantal personeelsleden werken specifiek voor Volkshaard, nl. de medewerkers van de sociale 
dienst (die ook de verhuur op zich nemen). Een aantal personeelsleden werken specifiek voor 
Het Volk, nl. de medewerkers voor de sociale leningen en de verkoop van de woningen.  

- Juridisch zijn deze maatschappijen gescheiden. Ze hebben elk een eigen raad van bestuur maar 
naargelang de gemeenten in het actieterrein zijn deze anders samengesteld. De 
visitatiecommissie stelde de vraag waarom het nodig is als aparte juridische entiteiten te 
blijven functioneren. Beide maatschappijen zijn financieel gezond.  

Uit de gesprekken komen volgende argumenten naar boven om 2 gescheiden juridische 
entiteiten te blijven. 

o In de gemeenten waar men enkel koopwoningen wil en kan realiseren, wordt de 
maatschappij niet als een concurrent gezien van de daar actieve 
verhuurmaatschappijen. Zo kon Het Volk in Merelbeke en Oosterzele enkel 



 

 

koopwoningen bouwen en komt zij niet in concurrentie met de Merelbeekse 
Bouwmaatschappij. 

o Het gescheiden houden van koop en huur laat toe een duidelijker rol in gemengde 
grote projecten te kunnen spelen en tot een beter evenwicht met andere partners te 
komen. In het project Hogeweg te Gent werd via Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 
(SOGent) samen met andere Gentse SHM’s, de VMSW en het SOG een project 
ontwikkeld voor 110 sociale huurwoningen, 110 sociale koopwoningen en 109 
bescheiden private woningen. Indien Volkshaard en Het Volk hierin samen als één 
SHM hadden opgetreden, zouden ze een te groot belang vertegenwoordigen.  

o Koop en huur hebben een totaal andere regelgeving. 
o Beide SHM’s triggeren elkaar ook om voldoende projecten te realiseren op 

jaarbasis.Sommige gemeentes bepalen duidelijk welk soort woningen er op hun 
grondgebied komt (koop of huur). In dit geval is er een garantie dat één van deze 
beide SHM’s het kan realiseren. 

Gezien de goede resultaten in de overige prestatievelden en de sterke operationele 
samenwerking, krijgt de visitatiecommissie de indruk dat de hinderpaal om tot een volledige 
gefusioneerde maatschappij over te gaan, zich zou kunnen situeren op het niveau van de 
raden van bestuur en de belangen van de aandeelhouders om voor koop met Het Volk te 
werken en voor huur met Volkshaard of omgekeerd. Immers er zijn andere huur- en 
koopmaatschappijen actief in de actieterreinen van Volkshaard en Het Volk. De 
visitatiecommissie daagt de SHM echter uit om zijn positie verder uit te klaren en te 
overwegen om de samenwerking te laten uitmonden in een fusie met Het Volk. 

- Volkshaard wijst kandidaat-huurders door naar de bevoegde sociale verhuurkantoren. 
Anderzijds kunnen de sociale actoren ook kandidaat-huurders inschrijven via de website of 
doorsturen naar de bevoegde dienst. 

- Er is samenwerking met diverse sociale actoren rond huurdersachterstal (zie OD 4.1) en 
woonbegeleiding (OCMW Gent en CAW). Volkshaard brengt de OCMW’s ook op de hoogte 
als de kandidaat-lijsten geactualiseerd worden.  

- Er is overleg met alle directeurs van de SHM’s actief in Gent (de zogenaamde ‘Artevelde-
directeurs’), om samenwerkingsverbanden op te zetten rond bewonersparticipatie in Nieuw 
Gent (zie OD 4.3). 

 OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle 
Beoordeling: goed 
 
De SHM heeft een beleidsplan uitgewerkt waarin duidelijke keuzes worden gemaakt en strategieën 
worden uitgewerkt. Voor het beheersen van de risico’s heeft Volkshaard een aantal procedures 
uitgewerkt en ook een doorlichting van haar werking laten uitvoeren door Price Waterhouse Cooper, 
waaruit bleek dat . De SHM kan (en zal) nog meer inspanningen leveren om tot een performant 
beheerssysteem te komen.  
 
- In haar beleidsplan 2014-2020 vertaalt de Volkshaard haar missie en visie: “betaalbaar en 

duurzaam wonen mogelijk maken”, naar doelstellingen en kritische succesfactoren. De basis om 
te werken naar een goed systeem van interne controle is hier gelegd maar concreet is er nog 
weinig mee gebeurd. Tot op heden heeft de SHM een aantal procedures en processen 
beschreven en opgenomen in een procedurehandboek. Het vier-ogen principe m.b.t. betalingen 
en de controle van facturen wordt gerespecteerd. De SHM is gestart met het herwerken van haar 
deontologische code voor de diverse bestuursorganen. Volkshaard is in de laatste jaren sterk 
gegroeid en de SHM heeft bovendien een personeelsrotatie gekend, zowel op leidinggevend als 
op uitvoerend niveau. De belangrijkste bedrijfsprocessen zijn reeds uitgeschreven, worden 
regelmatig geëvalueerd en dienden nog niet aangepast te worden. Het gaat over 
aanbestedingen, administratieve flow processen en het toewijzingsproces. Bij de uittekening is 



 

 

duidelijk bepaald welke afdelingen betrokken zijn in het proces. Het linken van de realisatie van 
de processen aan de functiebeschrijvingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is een 
logische stap bij het verder uitwerken van een goed werkend intern controlesysteem. Daarop kan 
het HR-beleid zich afstemmen om de doelstellingen in het leer & groei-perspectief uit het 
beleidsplan te realiseren.  

- Begin 2014 heeft Volkshaard aan de hand van een strategiekaart de strategische lijnen uitgezet 
voor de komende jaren en vertaalt in haar beleidsplan 2014-2020. Hiervoor werd overlegd met 
de medewerkers en teruggekoppeld naar de raad van bestuur die het geheel coördineert en 
opvolgt. Het beleidsplan 2014-2020 is een gedragen en sterk document waarin de missie en visie 
vertaald worden naar doelstellingen op 4 perspectieven: financieel, klanten, processen en leer & 
groei. Vervolgens heeft de SHM een maturiteitsanalyse van de organisatie laten uitvoeren 
waarvan de resultaten zeer recent (september 2014) gepresenteerd werden. Op basis daarvan 
heeft de raad van bestuur met de directie vier prioriteiten weerhouden bij de verdere 
ontwikkeling van de beheersprocessen: monitoring van de prestaties, financieel beheer, human 
resources management en het installeren van een goed werkend auditcomité. Het beleidsplan in 
combinatie met de resultaten van de maturiteitsanalyse leiden tot prioriteiten waarop de 
maatschappij wil inzetten. Het vertalen van deze prioriteiten naar concrete actieplannen en 
individuele doelstellingen moet nog gebeuren. De SHM realiseerde dit kort na de 
visitatiecommissie. De visitatiecommissie waardeert de brede inzet van personeel bij het 
opstellen van het beleidsplan. 

- Momenteel zijn meerdere processen beschreven aan de hand van een flowchart. De meeste van 
deze flowcharts dateren van 2011. De personeelsleden kennen de procedure voor 
huurdersachterstal en passen die toe (zie OD 4.4). Ook het vier-ogen principe is gekend en 
toegepast bij en door het personeel. Dat blijkt uit de gesprekken met het personeel. Er zijn 
duidelijke procedures over kasbetalingen en controle van facturen. Daarnaast zijn er procedures 
m.b.t. het gebruik van firmawagens en GSM’s. Verbeterpunten die betrekking hebben op de 
procedures die de visitatiecommissie onder de loep nam zijn het vermelden van een 
versienummer en worden ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet vermeld. De 
visitatiecommissie stelt vast dat de maatschappij op een aantal gebieden (processen, interne 
controle) werkt aan verankering en verbetering. Integratie van alle processen op kritieke punten 
zoals bij interfaces tussen processen kunnen de kwaliteit nog verbeteren; daarvoor is een groter 
niveau van detaillering nodig dan in de huidige flowcharts.  

- De SHM richtte ook een intern auditcomité op die de procedures kritisch bekijkt en afstemt op 
de belangrijkste financiële doelstellingen en risico’s binnen de organisatie. De visitatiecommissie 
vindt dit een goed initiatief omdat zo’n comité verbeterprocessen kan opzetten.  

- In het kader van het financieel perspectief en het klantenperspectief (zie beleidsplan) zijn keuzes 
gemaakt voor vernieuwende ICT systemen en software, zoals het introduceren van een 
vernieuwde versie van Sociopack, een softwarepakket voor het beter beheren van het 
onderhoud en herstellingen en het implementeren van de nieuwe financiële planningstool van 
de VMSW.  

- Sinds 2011 is het personeelsbestand gegroeid met 11 VTE’s, of 23%. Bovendien geven de cijfers 
in de sociale balans van de jaarrekening een personeelsrotatie weer. De SHM verklaart dit door 
te wijzen op veel op pensioenstellingen (3), ontslagnames(2) en ontslagen (2). De 
personeelswissels heeft de SHM wel aangegrepen als aanleiding om hiaten en knelpunten in de 
werking op te vangen. Zo zijn enkele nieuwe functies gedefinieerd en andere functies anders 
ingevuld. Het uitwerken van een HRM strategie is in deze context des te belangrijker in een snel 
groeiende organisatie: vorming, functioneringsgesprekken, structureel overleg, evaluatie, 
functiebeschrijvingen met taken en verantwoordelijkheden. Functioneringsgesprekken 
gekoppeld aan functiebeschrijvingen zijn reeds ingevoerd evenals structurele overlegmomenten 
(wekelijkse stafvergadering, maandelijkse teamvergadering per dienst, trimestrieel globale 
personeelsvergadering). 



 

 

- Sinds 2005 is er een deontologische code voor de bestuurders, maar sindsdien is veel veranderd 
in de samenstelling van de raad van bestuur. De deontologische code werd nog niet aan de 
huidige leden van de raad van bestuur (aangesteld in 2013) uitgelegd.. De deontologische code 
voor het personeel, opgemaakt in overleg met het personeel, werd goedgekeurd op de raad van 
bestuur van juni 2013.  

 
 
O.D. 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering 
Beoordeling: goed 
 
Volkshaard geeft blijk van een bereidheid tot verandering en verbetering. Zo werd de aanstelling van 
de nieuwe directeur aangegrepen om een aantal veranderingen door te voeren en recent heeft de 
SHM haar werking opnieuw geëvalueerd met behulp van een maturiteitsanalyse. De 
visitatiecommissie waardeert deze inspanningen en moedigt de maatschappij aan om haar werking 
te blijven evalueren en op die basis verbeteringen te realiseren.  
 

- De huidige directeur is in 2009 gestart bij Volkshaard. Hij wenste toen meteen van start te 
gaan met het invoeren van een aantal veranderingen. Naast een doorgedreven 
informatisering (zie OD 5.5) doet de SHM ook regelmatig beroep op externe specialisten om 
zichzelf een spiegel voor te houden. Hierbij wordt verwezen naar een zeer recent 
uitgevoerde maturiteitsanalyse door een extern consulting-bureau, gebaseerd op de 
methodologie van Audit Vlaanderen. Momenteel loopt een analyse naar de grootste 
risicofactoren in de organisatie. De resultaten daarvan zijn nog niet gekend. De raad van 
bestuur en directeur hebben 4 prioriteiten gedefinieerd waarrond men wenst te werken. (zie 
OD 5.6).  

- De woon- en welzijnsactoren gaven aan dat de werking van de maatschappij steeds verbeterd 
wordt. Een belangrijke verbetering zijn de samenwerkingsprotocollen met de OCMW’s (zie 
OD 4.1 en OD 4.4). 

-  De maatschappij wil ook “een referentie zijn in sociale huisvesting op vlak van aanbod, 
toegankelijkheid en bereikbaarheid” (citaat uit het beleidsplan) en een voortrekkersrol 
spelen inzake wonen en welzijn. Daarvoor worden zeer innovatieve projecten opgestart zoals 
‘I Stay@home’, om mensen langer thuis te laten wonen, dankzij ICT-mogelijkheden. Met de 
lokale spelers in de zorgsector worden ook innovatieve initiatieven opgezet in de link wonen 
en welzijn (zie OD 4.4). Ook de interne communicatie wordt regelmatig doorgelicht (zie OD 
6.1). Tenslotte verwijst de visitatiecommissie ook naar verschillende projecten die voor 
diverse doelgroepen worden opgezet (zie OD 1.5), onder andere het Housing First project 
(zie OD 4.4).  

- De verschillende Gentse Huisvestingsmaatschappijen hebben samen met de stad Gent een 
taskforce die tot nu toe tweemaal bijeen kwam. Thema’s waren ‘wat kan er op stedelijk 
gebied gebeuren om sociaal wonen mogelijk te maken’ en ‘welke hinderpalen ondervinden 
we vandaag?’  

- De visitatiecommissie merkt een duidelijke ambitie en wens om de werking van de 
maatschappij op een hoger professioneel niveau te brengen. Alhoewel er enkele duidelijke 
prioriteiten zijn, wenst de visitatiecommissie te benadrukken dat de veranderingen slechts 
succesvol zullen zijn als er voldoende aandacht aan HRM wordt besteed, in de ruime zin van 
het woord. De laatste jaren wordt meer ingezet op opleiding van medewerkers. In de sociale 
balans merken we een stijgend aantal uren inzake vorming, en bovendien zijn er ook meer 
medewerkers die opleiding volgen.  

- De SHM trekt lessen uit de klachten (zie OD 6.1). Zo werd er ingevolge de steeds terugkerende 
klachten over de lange behandeltermijnen van technische vragen een specifiek diensthoofd 
Onderhoud aangeworven om hieraan te verhelpen. Hij heeft een volledig overzicht van alle 
klachten rond behandeltermijnen en stelt in functie van de dringendheid een opvolgschema 



 

 

op. De SHM neemt ook andere maatregelen om hieraan tegemoet te komen, onder andere 
door in de onderhoudscontracten vaste uitvoeringstermijnen op te leggen aan 
onderhoudsfirma’s. 

- De SHM zet ook in op een “paperless office”, door maximale digitalisering van alle 
documenten.  

 

PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
Eindoordeel: goed 
 

De SHM scoort goed op het vlak van financiële leefbaarheid. De SHM is binnen Vlaanderen één van 
de grotere maatschappijen, met een sterke groei in woningaantal en een uitgesproken ambitie om 
de referentie te zijn in sociale huisvesting. Om de referentie te kunnen zijn, stelt Volkshaard onder 
andere dat ze verder moet groeien in haar aanbod. In 2014 heeft de SHM een beleidsplan 2014-
2020 uitgewerkt en zichzelf een spiegel voor gehouden inzake maturiteit en de risico’s van de 
organisatie. De visitatiecommissie moedigt de SHM aan om haar voornemen verder uit te werken 
zodat de link ‘doelstellingen, processen, structuur, interne communicatie en 
personeelsontwikkeling- en opvolging’ werkelijkheid wordt. Via een doorvertaling naar individuele 
doelstellingen kan de organisatie ervoor zorgen dat alle medewerkers bijdragen tot de effectiviteit 
en de efficiëntie van de organisatie.  
  



 

 

4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 
 
O.D. 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling: goed  
 
De visitatiecommissie vindt dat Volkshaard haar huurders duidelijk en snel informeert en daarvoor 
diverse communicatiekanalen inzet. Zo zijn er de website, toegankelijke en bereikbare medewerkers, 
zitdagen, duidelijke brieven, de aanwezigheid van conciërges in de wijken en 
informatievergaderingen voor huurders bij renovaties.  
Op basis van het beleidsplan 2014-2020 kan afgeleid worden dat Volkshaard belang hecht aan 
informatie en communicatie met haar klanten. Dit blijkt uit de volgende punten.  
 
- Volkshaard nam, samen met ABC, WoninGent, Gentse haard en Merelbeekse Sociale woningen 

deel aan een onderzoek uitgevoerd door de Arteveldehogeschool naar de communicatienoden 
bij de sociale huurders. Het project behelst de inventarisatie van de bestaande 
communicatiemiddelen en voorstellen. De studie raadt de aanwerving aan van een 
communicatieverantwoordelijke voor Volkshaard; Volkshaard heeft dit in zijn strategisch 
beleidsplan voorzien. De studenten raden ook aan dat de medewerkers die in contact komen 
met het publiek een visitekaartje hebben, waar de openingsuren en telefoonnummers op 
vermeld worden, evenals de website en het mailadres. Om de herkenbaarheid van de conciërges 
en het technisch personeel te verhogen, wordt het dragen van t-shirts aanbevolen met logo, 
naam en functie. Volkshaard voerde deze aanbeveling uit; immers enkele conciërges kwamen in 
deze uitrusting naar het visitatiegesprek. Volkshaard installeerde ten slotte ad valvas borden in 
de gebouwen waar de huurder basisinformatie vindt over Volkshaard, een wegwijsschema en de 
openingsuren en telefoonnummer van de balie.  

- De SHM is vlot bereikbaar; op de website staat een plan met aanwijzingen. Gezien het ruime 
actieterrein organiseert Volkshaard zitdagen in de SHM op maandagvoormiddag voor de regio 
“buiten Gent”, woensdagvoormiddag voor de huurders van Gent en op donderdagvoormiddag 
voor de bewoners van Gent-kanaalzone. Op dinsdagvoormiddag zijn er eveneens zitdagen 
volgens een beurtrolsysteem per regio. Er is éénmaal per maand een zitdag in Maldegem, zodat 
de huurders van deze gemeente en de omliggende gemeentes niet steeds de verplaatsing 
moeten maken naar de hoofdzetel. Enkel voor de nieuwbouwprojecten buiten Gent verplaatst 
de sociale dienst zich tot een locatie in de gemeente zelf (OCMW, gemeente of lokaal 
dienstencentrum). Zo is het contact laagdrempelig en toegankelijk voor elke (kandidaat)-huurder. 
Voor individuele inhuurnames van woningen zijn er verschillende huisbezoeken (zie OD 4.4). 

- Elke medewerker kan huurders in een individueel kantoor ontvangen. De SHM zet op vrijdag 
volop in op enkel telefonische gesprekken. Dan moeten ook alle maatschappelijk werkers 
aanwezig zijn op kantoor om maximaal telefoons te kunnen beantwoorden. De sociale dienst is 
dagelijks ook telefonisch bereikbaar. Huurders en sociale woonactoren meldden dat de lijnen 
vaak bezet zijn. Ook de studie van de Artevelde-hogeschool gaf dit als pijnpunt aan. De SHM stelt 
dat heel veel vragen echter een uitgebreid gesprek vragen waarvoor de maatschappelijk werkers 
hun tijd nemen om degelijk te antwoorden. De visitatiecommissie raadt de maatschappij aan om 
aan dit probleem te verhelpen. Het kantoor is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

- De SHM streeft ernaar om al haar communicatie regelmatig tegen het licht te houden en te 
verbeteren op begrijpbaarheid. Zij werkt samen met een externe non profit organisatie 
‘Wablieft’ die nagaat of de informatie duidelijk en transparant is voor de huurders. De brieven 
die de visitatiecommissie kon inkijken zijn duidelijk gestructureerd, volledig en worden tijdig naar 
de huurder toegestuurd (bijvoorbeeld 2 weken voor een aangekondigd bezoek bij renovatie of 
huisbezoek). Zoals vermeld onder OD 4.4 bevatten deze brieven ook handleidingen en 
aanduidingen voor het onderhoud van de woning.  

- Volkshaard heeft een klantvriendelijke website, gericht op het informeren van haar 
(kandidaat)huurders. De lezer vindt er de nieuwbouw- en renovatieprojecten in uitvoering, de 



 

 

diensten met naam en mailadres van de medewerkers en hun telefoonnummer. Per wijk staan 
de namen en contactgegevens van de conciërges vermeld. De zitdagen in het actieterrein zijn 
vermeld. Ook het beleidsplan 2014-2020 is hier terug te vinden. Interessant voor een kandidaat-
huurder is het aanbod van de SHM per gemeente en wijk, met een projectfiche waarbij de 
datum van realisatie van het project, het aantal woningen en het type wijk worden vermeld (bv. 
ouderen en gezinnen, ouderen, mix van koop en huur). Om de website meer bekendheid te 
geven, suggereert de visitatiecommissie om deze op alle briefwisseling te vermelden.  

- De SHM heeft nog geen algemene nieuwsbrieven voor haar huurders of een bewonerskrantje, 
maar gebruikt wel de door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen ontwikkelde huurmap. Dit 
biedt de huurder de mogelijkheid alle basisinformatie te verzamelen in één map, zoals de 
huurovereenkomst, het nummer van de registratie van het huurcontract, de plaatsbeschrijving 
en de belangrijkste principes hierrond in duidelijke taal, een overzicht van de nutsvoorzieningen 
en de meterstanden van elektriciteit, gas en water bij het begin van de verhuring; verzekeringen, 
betaling huur en indexatie, informatie over onderhoud en herstellingen, nuttige tips en 
adressenlijsten. De visitatiecommissie vindt dit een uitstekend hulpmiddel zowel voor de 
maatschappij als de huurder, daar dit in één oogopslag alle belangrijke informatie verzamelt.  De 
visitatiecommissie raadt de SHM aan na te gaan of ook andere en bijkomende 
communicatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld een huurderskrant) kunnen bijdragen aan het 
realiseren van haar doelstellingen rond bewonersbetrokkenheid. . 

- Daarnaast worden er, vooral bij grote renovatiewerken, informatievergaderingen gehouden 
voor de huurders (zie OD 4.3) zodat deze ook rechtstreeks hun vragen kunnen stellen en het 
gesprek aangaan met de SHM. De visitatiecommissie raadt aan om dergelijke vergaderingen ook 
aan te grijpen om de bewonersparticipatie verder uit te bouwen. Zij verwijst ook naar de 
bespreking bij OD 2.1 waar aanbevolen werd om de communicatie met de bewoners rond 
interventietijden en uitleg over de opvolging te verbeteren. 

- Leegstand vormt een bron van frustratie voor omwonenden en stakeholders. De huurders 
waarmee de visitatiecommissie sprak, brachten dit ook als aandachtspunt aan. De SHM neemt 
daarvoor recent volgende initiatieven:  

a. Op elke woning die leegstaat komt een sticker ‘deze woning wordt gerenoveerd’ met het 
logo van De Volkshaard; 

b. Volkshaard zet in op groepscommunicatie in een wijk en bezoekt de huurders 
betreffende de mogelijke renovaties die zich kunnen aandienen.  

- Volkshaard hecht ook veel belang aan interne communicatie zodat alle medewerkers juiste en 
correcte informatie geven aan de huurder. Er zijn wekelijkse overlegmomenten in de vorm van 
stafvergaderingen en personeelsbijeenkomsten. De verslagen van de raad van bestuur zijn 
beschikbaar op de netwerkschijf.  

- Conform het klachtendecreet is er een klachtenprocedure met aanduiding van een 
klachtenbehandelaar; de naam wordt echter niet vermeld op de website en is niet gekend bij de 
huurders waar de visitatiecommissie mee sprak. De visitatiecommissie vraagt om op de website 
de naam van de klachtenbehandelaar te vermelden. In 2010 waren er 55 gegronde klachten, 
waarvan er 6 gingen over samenlevingsproblemen. De overige 46 betroffen de te lange 
behandeltermijn van technische vragen. In 2012 is dezelfde tendens vast te stellen: 94 gegronde 
klachten waarvan 64 handelen over de lange wachttijden voor herstellingen. Enkel in 2011 
waren er evenveel klachten over leefbaarheid (23) als over de technische interventietijden.  
In 2013 zijn 101 klachten geregistreerd, waarvan 99 ontvankelijk waren. Van deze 99 waren er 
25 ongegrond. Het merendeel van de klachten gaat zoals in het verleden, over de te lange 
behandeltermijnen (43), waarbij vooral de herstellingswerkzaamheden aan boilers terugkomen. 
Hiervoor wordt er beroep gedaan op een externe firma. De directeur pleegde overleg met de 
betrokken firma. Deze laatste nam maatregelen door onder andere meer en diverse 
wisselstukken van de diverse types boilers op voorraad te nemen. Andere betreffen klachten 
van sociale aard (24), zoals domiciliefraude, samenlevingsproblemen (ruzies, nachtlawaai, 
overlast) en leefbaarheid (onderhoud woning en tuin). Volkshaard ziet deze meldingen en 



 

 

klachten als kansen en neemt ze als basis om de werking te verbeteren (bijvoorbeeld streven 
naar kortere termijnen voor herstellingen, het creëren van een nieuwe functie in 2012 ,specifiek 
bevoegd voor het opstellen van een onderhoudsplanning en opvolging van de interventies) en 
de tevredenheid te verhogen (zie. OD 6.3).  

 
 OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk 
Beoordeling: goed  

De visitatiecommissie beoordeelt de communicatie van Volkshaard met de beleidsinstanties en 

andere organisaties als ‘goed’, onder andere omdat ze actief deel neemt aan het woonoverleg, en 

overlegt met andere huisvestingsmaatschappijen en de OCMW’s en in haar actieterrein.  
- De SHM neemt deel aan alle lokale woonoverlegvergaderingen uit haar actieterrein. Zij stellen 

daar de projecten en studies voor. Ook het toewijzingsreglement wordt hier besproken. De 
gemeentelijke actoren, met uitzondering van Gent, stelden dat Volkshaard steeds bereid is tot 
open overleg en samen creatief op zoek gaat naar oplossingen. De randgemeenten zijn zeer te 
spreken over de daadkracht en operationele snelheid van de maatschappij. De stad Gent is daar 
minder positief over en zou graag zien dat Volkshaard meer sturing aan de architecten zou geven 
zodat projecten niet onnodig vertraging oplopen (zie OD 1.1).  
De randgemeenten hebben de indruk dat de met de directeur besproken zaken goed met 
medewerkers worden afgestemd; bij stad Gent is dit minder het geval.  

- Uit de rapporten van de afdeling toezicht blijkt dat Volkshaard sinds 2010 15 keer de 
vernietiging van beslissingen door de toezichthouder zonder succes aanvocht bij de 
beroepsinstantie. Het gaat daarbij onder andere over versnelde toewijzingen en de berekening 
van huurlasten. De raad van bestuur stelt dat de SHM meer autonomie verdient en dat de 
individuele sociale situaties meestal niet met meer regelgeving oplosbaar worden.  

- Volkshaard neemt ook deel aan het overleg van de huisvestingsmaatschappijen in Gent met het 
OCMW. Op deze overlegmomenten worden vooral gemeenschappelijke werkpunten besproken 
en worden problemen uitgewisseld en oplossingen gezocht. Zo ontstond het protocol rond 
huurdersachterstallen (zie OD 4.1).Het OCMW van Gent is hier zeer tevreden over.  

- Volkshaard onderhoudt goede contacten met woon- en welzijnsactoren en informeert ze 
voldoende rond haar activiteiten. Zo worden de OCMW’s op de hoogte gebracht van 
huurdersachterstallen en leefbaarheidsproblemen. Ook met het CAW wordt goed 
samengewerkt rond de preventie en begeleiding van overlast, zegt het CAW. De diverse 
OCMW’s worden op de hoogte gebracht van de actualisatie van de wachtlijsten, zodat zij 
kandidaat-huurders daarbij eventueel kunnen ondersteunen.  
 

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
Volkshaard heeft aandacht om de tevredenheid van haar klanten te verhogen door intern haar 
organisatie en werking aan te passen, maar heeft nog geen tevredenheidsmetingen georganiseerd bij 
haar bewoners. Zij werkt mee aan het proefproject tevredenheidsmeting van het Steunpunt Wonen.  
 
- Volkshaard Gent stelt in haar beleidsplan 2014-2020 te streven naar tevreden klanten die zich 

verbonden weten met de organisatie.  
- Volkshaard werkt daarom mee aan het onderzoek van het Steunpunt Wonen dat tot een 

gebruiksvriendelijk en flexibel instrument moet leiden dat SHM’s moet toelaten de tevredenheid 
van hun klanten met hun dienstverlening te meten en dat beantwoordt aan de vereisten die 
daarover zijn opgelegd onder deze doelstelling. Een eerste versie zal beschikbaar zijn eind 2014. 
Volkshaard gaat ervan uit dat er eerst een nulmeting dient te gebeuren om zo een representatief 
beeld te krijgen. Zij opteert ervoor om de huurders na het 3de jaar bewoning te bevragen. Zo kan 
de tevredenheid in een evolutief perspectief geplaatst worden.  



 

 

 
- In afwachting neemt Volkshaard een aantal wat zij noemt “tevredenheidsverhogende 

maatregelen” op basis van klachten. Zo besteedt zij extra aandacht aan een accurate opvolging 
en uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken. Er is een project lopende rond de looptijd 
van de afhandeling daarvan. De SHM zegt ook dat zij inmiddels meer dwingende contracten 
afsluit met aannemers en leveranciers wat betreft opvolgings- en uitvoeringstermijnen. Intern 
wordt de mogelijkheid onderzocht om elektronische ondersteuning te bieden aan technische 
interventieploegen of plaatsbezoekers door onmiddellijk via een tablet een werkbon uit te 
schrijven of een melding aan stockbeheer door te geven. Alhoewel het om lovenswaardige 
maatregelen gaat, zijn ze echter te recent om al tot voldragen resultaten te kunnen leiden. Het 
zijn immers de prestaties van de afgelopen 5 jaar die aan de basis liggen van de beoordeling van 
elke doelstelling in dit rapport. De visitatiecommissie waardeert de aanpassing van de interne 
organisatie in functie van het tevredenheidsperspectief van de bewoner, maar vindt dat de 
prestaties op deze doelstelling voor verbetering vatbaar zijn omdat op dit ogenblik nog steeds 
een instrument ontbreekt dat de tevredenheid systematisch meet. SHM’s kunnen ook zonder het 
instrument dat Vlaanderen ontwikkelt al nadenken over de inrichting van een systeem voor het 
meten van de klanttevredenheid. SHM’s moeten immers zelf nagaan op welke onderdelen van 
hun werking inzicht in de tevredenheid van hun klanten het meeste resultaat zal opleveren. Dat 
kan bijvoorbeeld door de tevredenheid te meten bij nieuwe of vertrekkende huurders of na het 
uitvoeren van onderhoudswerken en renovaties, of in een wijk waar de SHM groot onderhoud of 
renovatie overweegt. De SHM houdt nu al een kleine bevraging bij de opzegging van elk 
huurcontract bij de plaatsbeschrijving; er wordt gepeild naar de reden van opzegging (zie OD 4.1) 
en naar recente (on)zichtbare gebreken van de te verlaten woning.  
De kosten en de tijd benodigd voor het op kleine schaal uitvoeren van tevredenheidsmetingen 
zijn beperkt. Bovendien helpt dit SHM’s om ervaring op te doen met het uitvoeren van metingen 
en de effectiviteit van verschillende bevragingsmethoden in hun werkgebied. 
Daarom beveelt de visitatiecommissie aan om tevredenheidsmetingen te verankeren in de 
werking van de maatschappij en ook ruim aandacht te besteden aan de analyse en de 
bekendmaking van de resultaten; deze dienen met de huurders overlegd te worden om zo tot 
het opstellen van actieplannen te komen. Naast de verbetering van de dienstverlening kan op die 
manier ook de betrokkenheid van de huurder met de organisatie verhoogd worden. 

 
PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 
 
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar 
 
Volkshaard zet zich in om met zijn (kandidaat)-huurders correct en duidelijk te communiceren. Zij 
gebruikt hiertoe diverse kanalen. De SHM informeert ook de beleidsinstanties snel en duidelijk. De 
SHM organiseert tot nu toe nog geen tevredenheidsmetingen. De visitatiecommissie raadt aan om 
deze te ontwikkelen, er verbetertrajecten aan te koppelen en deze werkwijze ook te verankeren in 
de werking van de maatschappij.  
 



 

 

5. AANBEVELINGEN 

5.1 Aanbevelingen voor de SHM 
 

Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM de 
volgende aanbevelingen: 

1. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de aansturing van aannemers, de 
opvolging van werven en de aansturing van ontwerpers te verbeteren ten einde de 
onvrede bij sommige lokale woonactoren te verminderen. (OD 1.1) 

2. Verbeter de communicatie met de bewoners inzake de herstellingen, de opvolging 
ervan en de daartoe gangbare interventietijden verbetert (OD 2.1 en OD 6.1) zodat het 
aantal klachten hierover daalt en de tevredenheid van de huurder stijgt.  

3. Onderzoek – eventueel met andere maatschappijen- hoe de SHM al haar bewoners 
(via de Energiesnoeiers) kan sensibiliseren op het vlak van milieuvriendelijkheid en niet 
alleen de huurders die cliënt zijn bij het OCMW (OD 2.2). 

4. Formuleer samen met uw huurders een visie op bewonersparticipatie. Gebruik hierbij 
de ervaringen van WoninGent in Nieuw Gent. (OD 4.3) 

5. Actualiseer de deontologische code voor bestuurders (OD 5.6). 
6. Verhoog de telefonische bereikbaarheid van uw SHM. (OD 6.1)Ontwikkel zelf 

tevredenheidsmetingen (OD 6.3) en besteedt ook ruim aandacht aan de analyse en de 
bekendmaking van de resultaten; deze kunnen met de huurders overlegd te worden 
om zo tot het opstellen van actieplannen te komen. Naast de verbetering van de 
dienstverlening kan op die manier ook de betrokkenheid van de huurder met de 
organisatie verhoogd worden. 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen maatregelen 
 
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van de SHM de volgende 
maatregelen te nemen: 
 
Volkshaard realiseert op de meeste prestatievelden en operationele doelstellingen goede prestaties. 
De maatschappij heeft is al professioneel georganiseerd. De SHM heeft oog voor de verbetering van 
haar eigen werking en is volgens ons in staat om de uitdagingen en verbeterpunten zelfstandig op te 
pakken.  

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid 
 
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie geen 
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid. 

5.4 Goede praktijken bij de SHM 
 
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die 
aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en 
efficiënte aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s en 
woonactoren wordt gebracht.  
- Volkshaard durft innovatief te denken en te ondernemen (zie OD 5.7). In het kader van een 

Europees samenwerkingsverband met andere Europese sociale huisvestingsmaatschappijen, 
werkt zij mee aan de ontwikkeling van het domoticaproject ‘IStay@Home’. De andere 
huisvestingsmaatschappijen komen uit Duitsland (2), Frankrijk (2), Nederland (2) en Groot-



 

 

Britannië (1). Dit project heeft tot doel senioren zo lang mogelijk te laten verblijven in hun sociale 
woning. Daarvoor werkt Volkshaard Gent aan een sociale kaart die een overzicht verstrekt van 
alle organisaties die hulp bieden aan ouderen. Volkshaard past sommige ICT oplossingen op 
kleine schaal bij wijze van proef toe 

- Volkshaard neemt deel aan het  project ‘Housing First’. De opzet bestaat uit een samenwerking 
met het OCMW van Gent en houdt wooncoaching in van daklozen. Dit project laat toe dat een 
dakloze onderdak vindt zonder leefbaarheidsproblemen te veroorzaken in de omgeving en 
aansluiting vindt bij het “normale” leven. 

- Volkshaard richtte een denktank op met vertegenwoordigers van de welzijnssector om een 
strategische nota voor te bereiden voor de raad van bestuur rond het steeds moeilijker 
huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Ze wil haar visie rond bouwen voor specifieke 
doelgroepen verder verfijnen. Nu reeds zijn alle seniorenwoongelegenheden gerealiseerd  
volgens de ontwerpgids voor levenslang wonen van het Platform Wonen voor Ouderen (met 
brede deuren, lage drempels etc.). Volkshaard realiseerde ook een aantal clusters van ADL-
woningen en een dienstencentrum voor MS-patiënten in de nabijheid van een gespecialiseerd 
ziekenhuis. Zo kunnen doelgroepen met specifieke noden levenslang wonen.  



 

 

BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN 

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur) 
- Louis Vervloet, Voorzitter 
- Hans Heyse, directeur 
- Emmanuel Van Daele, ondervoorzitter 
- Mario Pauwels, bestuurder 
- Valerie Taeldeman, bestuurder 
 
Medewerkers SHM:  
- Magda De Winter, diensthoofd financiën en administratie 
- Tom Battiau, diensthoofd Technische dienst 
- Carine Geiregat, energiedeskundige Centrale voor Huisvesting 
- Leen Gijssels, celverantwoordelijke nieuwbouw, technische dienst 
- David De Smeyter, celverantwoordelijke renovatie, technische dienst 
- Peter Vermaercke, diensthoofd ondersteunende diensten 
- Martine D’haeyer, bediende dienst boekhouding 
- Karien De Waele, administratie sociale dienst 
- Delphine Laureys, maatschappelijk assistent sociale dienst 
- Madelief Rappelet, maatschappelijk assistent sociale dienst 
- Isabelle Lievens, administratie sociale dienst 
- Marleen Beke, conciërge 
- Astrid Vermeulen, conciërge 
- Inge Fuchs, conciërge 
- Kathleen Mous, Stafmedewerker + Human Resources 
- Koen Van de Velde, diensthoofd Sociale dienst 
- Jeroen De Cocker, maatschappelijk assistent sociale dienst 
- Ann Moens, administratief medewerker 

 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten  
 
- Hilde Reynvoet, directeur Dienst Wonen, stad Gent  
- Sylvia De Keyster, gemeentelijk stedebouwkundig ambtenaar, Stad Gent 
- Didier De Beck, afdelingshoofd grondgebiedszaken gemeente Gavere  
- Luc Jolie, gemeentesecretaris Aalter 
 
Sociale woonactoren:  
 
- Filip Tollenaere: adviesverlener Huurdersbond Oost-Vlaanderen 
- Geraldine Serras, diensthoofd Woningen OCMW Gent 
- Bert Seys, coördinator Woonwijzer Meetjesland 
- Patrice De Meyer, opbouwwerkster Samenlevingsopbouw Gent 
- Thijs Dever, beleidsmedewerker Woonwijzer Meetjesland 
- Steven Vandevelde, secretaris OCMW Nazareth en SVK Leie en Schelde 
- Koen Dierckx, maatschappelijk werker dienst Wonen, OCMW Gent 
- Sarah Pector, Wooncoach, OCMW Gent 

 
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken(burgemeesters, schepenen) 
 
- Patrick Hoste, wnd. burgemeester Aalter 



 

 

- Ivan Schaubroek, schepen van Wonen, Nazareth 
- Kristof Vanden Berghe, schepen van Wonen en OCMW Voorzitter, Sint-Martens-Latem 
- Dirk De Maeseneer, burgemeester Melle 

 
Bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
- 10 huurders 

De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld. 
 
  



 

 

BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

 

Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale 
huisvestingsmaatschappij .De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat erin om de SHM in 
staat te stellen haar prestaties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de SHM als 
lezer voor ogen heeft en er dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor een SHM zeer 
vertrouwd zijn, maar daarom niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische lijst van 
afkortingen en veel gebruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij de lectuur van het rapport. 
Volledigheid is niet onze bedoeling. We willen in een of twee zinnen typische begrippen in de sociale 
huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht kan krijgen in de prestaties van deze 
SHM.Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website www.wonenvlaanderen.be.  

 

Aankopen goede woningen: Een SHM heeft verschillende 
manieren om haar patrimonium uit te breiden. Naast 
nieuwbouw kan de SHM ook “goede woningen” aankopen op de 
privé-markt op voorwaarde dat er slechts minieme aanpassingen 
nodig zijn opdat de woning verhuurklaar zou zijn. Daarnaast 
speelt ook de aankoopprijs een belangrijke rol. Het subsidiabel 
plafond is identiek aan dat van een nieuwbouwwoning  

Aanmelding of aangemelde woningen: De aanmelding is de 
eerste verplichte stap ominaanmerkingte kunnen komen voor 
een subsidie (NFS2, FS3, …). Daarvoor moet een SHM een 
project digitaal aanmelden bij de VMSW.Niet alle details moeten 
op dat moment bekend zijn en zelfs het aantal en type woningen 
kan nog wijzigen. Bedoeling van de aanmelding is dat de 
overheid zo snel mogelijk zicht krijgt op de projecten die SHM’s 
in Vlaanderen op middellange termijn plannen. 

Aanpasbare woning /aanpasbaarheid: Voor meer detail 
verwijzen we naar het Glossarium en naar het Draaiboek. Het 
gaat om woningen die in overeenstemming met de 
‘C2008(Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor 
bouwheer en ontwerpers’ van de VMSW ‘aanpasbaar’ is). Een 
‘aanpasbare woning’ biedt de mogelijkheid om de woning 
zonder al te grote ingrepen en tegen een lage kost aan te passen 
aan de gewijzigde noden van de bewoners. De maatvoeringen 
voor de aanpasbare woningen zijn afgeleid van de 
gebruiksruimten voor rolstoelgebruikers, maar deze zijn 
comfortabel voor iedereen. Voor een omschrijving van de 
criteria waaraan deze woningen moeten voldoen: zie C2008, p. 
112-116 (www.vmsw.be ). 

Actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin 
de SHM woningen sociaal verhuurt of zal verhuren en/of sociale 
koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of 
heeft gerealiseerd in de voorbije 10 jaar. Het terrein wordt 
afgebakend door de gemeentegrenzen en het is de SHM die 
aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal 
verhuren of zal realiseren. De SHM kan zelf een onderscheid 
maken in welke activiteiten ze in welke gemeenten van haar 
actieterrein ontplooit of zal ontplooien. Gemeenten waar de 
SHM woningen ontwikkelt (aanmeldt) of verhuurt behoren 
automatisch tot het actieterrein. 

Actualisatie: elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt houdt 
in een inschrijvingsregister (of wachtlijst genoemd) een lijst bij 
van kandidaat-huurders voor haar woningen. De SHM is 

verplicht om minstens elke twee jaar alle kandidaten aan te 
schrijven met de vraag of ze  nog geïnteresseerd zijn, of ze nog 
voldoen aan de voorwaarden (bijvoorbeeld inkomen) en of hun 
gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. De 
kandidaat-huurders moeten binnen een bepaalde termijn de 
gevraagde gegevens te bezorgen aan de maatschappij, waarbij 
ze eventueel ook hun voorkeuren (bijvoorbeeld de ligging van of 
het type van de woning) kunnen aanpassen. Indien de SHM geen 
antwoord ontvangt, verstuurt ze een herinneringsbrief aan de 
kandidaat-huurder met de vraag om alsnog de nodige gegevens 
te bezorgen. Indien de kandidaat-huurder niet reageert of niet 
meer aan de voorwaarden voldoet, worden hij geschrapt uit het 
register en verliest hij zijn plaats op de wachtlijst. 

Er bestaan aparte inschrijvingslijsten (wachtlijsten) voor sociale 
kavels en sociale koopwoningen. Meer informatie hierover vindt 
u op http://www.vmsw.be/nl/particulieren/kopen/inschrijving.  

ADL-woningen: Wanneer men zelfstandig wil leven, maar hulp 
nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 
(opstaan, zich wassen en aankleden, eten, iets vastnemen, iets 
oprapen, zich binnenshuis verplaatsen ,..) , kan men een beroep 
doen op een dienst voor zelfstandig wonen.De keuze om ADL-
woningen te bouwen of ter beschikking te stellen is een 
beleidsbeslissing en SHM’s kunnen hiervoor onder bepaalde 
voorwaarden beroep doen op bijzondere subsidies. 
Bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de 
aankoop, bouw, het behoud of renovatie van hun enige woning 
twee soorten sociale leningen sluiten: leningen verstrekt door de 
VMSW of het VFW en leningen verstrekt door Erkende 
Kredietmaatschappijen (EKM’s). 
De door de VMSW of het VWF verstrekte leningen worden 
bijzondere sociale leningen genoemd omdat de Vlaamse 
overheid de financiering van die leningen subsidieert, waardoor 
de VMSW en het VWF lagere rentetarieven aanbieden dan de 
meeste private banken. Zowel de woning als de lener moeten 
aan bepaalde voorwaarden voldoen (zoals 
inkomensvoorwaarden, aankoopprijsvoorwaarden, …). Deze zijn 
nu reeds grotendeels gelijklopend en vanaf 2014 wordt 
verwacht dat deze voorwaarden van het VWF en de VMSW 
volledig identiek zullen zijn.  Bij de VMSW noemen ze de 
bijzondere sociale lening een Vlaamse Woonlening en 
particulieren kunnen ze afsluiten aan het loket van een aantal 
SHM’s in Vlaanderen. Het VWF noemt de bijzondere sociale 
lening een sociale lening. Meer informatie hierover vind je op 
www.vlaamswoningfonds.be en www.vlaamsewoonlening.be. 
De door de VMSW en het VWF gehanteerde namen zorgen voor 
begripsverwarring, omdat er ook sociale leningen door 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vmsw.be/nl/particulieren/kopen/inschrijving
http://www.vlaamswoningfonds.be/
http://www.vlaamsewoonlening.be/


 

 

 

 

EKM’sworden verstrekt onder andere voorwaarden. Voor de 
financiering van deze sociale leningen voorziet de Vlaamse 
overheid enkel een gewestwaarborg en geen subsidie, wat een 
grote impact op de sociale rentevoet. De bedoeling van sociale 
leningen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld 
toch een eigen woning kunnen verwerven, zonder dat ze 
daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat gebruikelijk is bij 
private banken. De voorwaarden waaraan de particulier en de 
woning moet voldoen zijn minder streng voor een door een 
Erkende Kredietmaatschappij toegekende sociale lening dan 
voor een bijzondere sociale lening. Er zijn momenteel iets meer 
dan 30 EKM’s verspreid over heel Vlaanderen. Meer informatie 
vind je op www.sociaal-woonkrediet.be 

BSOof Bindend Sociaal Objectief: In het decreet houdende het 
Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente 
een Bindend Sociaal Objectief (BSO) inzake bijkomende sociale 
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels 
opgenomen.De nulmeting is de situatie op 31 december 2007:. 
Via een voortgangstoets (in principe elke twee jaar) kent men 
het aantal bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en 
kavels, die sinds 1 januari 2008 werden gerealiseerd. De eerste 
voortgangstoets gebeurde op basis van de situatie op 
31/12/2011. 

CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be)  

C2008: De C2008/Concepten voor sociale woningbouwis een 
leidraad voor bouwheer en ontwerpers.Onderwerpen zoals 
geïntegreerd ontwerpen, lokaal overleg, aanpasbaar en 
aangepast bouwen, EPB, akoestiek en onderhoud en renovatie 
worden uitgebreid behandeld.De C2008 is van toepassing voor 
elk project waarvoor een SHM een aanvraagdossier indient, net 
zoals voor elk voorontwerp dat een SHM indient. Meer info op : 
www.vmsw.be 

Convenant: overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen 
over beleid, doelstellingen en samenwerking.Wordt bijvoorbeeld 
gebruikt in het Nederlandse en Vlaamse stedenbeleid. 

EPB: EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. Alle 
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding wordt 
gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze 
normen worden de EPB-eisen genoemd. De EPB-eisen hebben 
betrekking op de thermische isolatie, de energieprestatie, de 
netto-energiebehoefte voor verwarming, hetbinnenklimaat 
(ventilatie en oververhitting). Meer info op www.vlaanderen.be 

EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert 
potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de 
woning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning 
te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete. 
Het attestwordt opgemaakt door een erkende 
energiedeskundige type A. Meer info: www.vlaanderen.be en op 
www.energiesparen.be 

Erkenningenbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden 
en de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure 
voor de beoordeling van de prestaties van sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10198
43 

ERP 2020: De Vlaamse overheid wil tegen 2020 geen woningen 
meer hebben met enkele beglazing, zonder dakisolatie of met 
weinig energiezuinige verwarmingssystemen. Deze strategische 
doelstelling wordt kortweg het Vlaams 
Energierenovatieprogramma 2020 (ERP2020) genoemd (meer 
info in het Draaiboek). De gegevens van de patrimoniumenquête 
rond ERP2020 zijn in geaggregeerde vorm per SHM opgenomen 
in de prestatiedatabank.  

E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie een 
woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe energiezuiniger 
de woning is. 

GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De gewestelijke sociale 
correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarbij de Vlaamse 
overheid de objectieve tekorten van de huurinkomsten opvangt. 
Dit mechanisme dekt het verschil tussen de inkomsten van de 
SHM's en een aantal aanvaarde uitgaven. Het inkomen van de 
huurder is de belangrijkste factor voor het bedrag van de 
huurprijs .SHM’s met een huurderspubliek met lage 
inkomstenzullen daardoor ook lagere huurinkomsten kennen. 
Om die lagere huurinkomsten te compenseren, ondersteunt de 
Vlaamse overheid SHM’s met een subsidie. In 2011 had 
ongeveer een derde van alle SHM’s recht op dergelijke subsidie. 

Huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn 
betalingsachterstallen van huurders aan de SHM. Het kan gaan 
om achterstal van huur, maar ook nog niet-betaalde huurlasten, 
bepaalde kosten voor werken of schade worden hierin 
opgenomen. Om de huurdersachterstallen vergelijkbaar te 
maken tussen SHM’s worden alle niet betaalde facturen (aan 
huurders) gedeeld door alle (aan huurders) in dat jaar 
gefactureerde bedragen.  

Indicatoren: Een indicator heeft te maken met het meetbaar of 
telbaar maken van iets. Bij de prestatiebeoordeling van SHM’s 
onderscheiden we omgevingsindicatoren, effectindicatoren en 
prestatieindicatoren 
- omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving waarin 

een SHM zich beweegt. Een voorbeeld zijn het aantal 
huishoudens in het actieterrein.  

- effectindicatoren meten in welke mate de strategische 
doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid worden 
bereikt.SHM’s kunnen hieraan een bijdrage leveren, maar zijn 
meestal niet exclusief verantwoordelijk voor de realisatie 
ervan. Een voorbeeld is het BSO sociale huurwoningen. Het is 
de gemeente die de verantwoordelijkheid draagt voor de 
realisatie van dit BSO.De SHM kan zich hiervoor inschakelen 
als de gemeente dit wenst.  

- prestatieindicatoren meten in welke mate de operationele 
doelstellingen voor SHM’s worden bereikt.Ze worden 
gegroepeerd per prestatieveld en per doelstelling kunnen 
meerdere indicatoren voorhanden zijn. Tijdens de 
prestatiebeoordeling wordt bij voorkeur enkel gewerkt met 
indicatoren waarvan de waardes vergelijkbaar zijn tussen alle 
SHM’s in Vlaanderen.Een voorbeeld van een prestatieindicator 
is de aangroei van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het 
bestaand huurpatrimonium. 

Intern huurreglement: Een intern huurreglement is een 
openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het 
kaderbesluit sociale huur.De SHM geeft hierin minimaal de 
concrete regels aan die een verdere invulling vereisen of op 
basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in 
voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in het 
lokaal toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 1,16° 
kaderbesluit sociale huur). 

http://www.sociaal-woonkrediet.be/
http://www.caw.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843


 

 

 

 

KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse 
Regeringvan 12/10/2007 tot reglementering van het sociale 
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 
Wooncode. De doelstellingen van dit besluit liggen vervat in een 
aantal kernbegrippen zoals uniformiteit, betaalbaarheid en 
woonzekerheid en legt de voorwaarden vast waaronder in 
Vlaanderen sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden.(zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10164
03&param=inhoud). 

K-waarde of K-peil: De K-waarde bepaalt het globale niveau van 
de thermische isolatie van het gehele huis gebouw.Zij houdt 
rekening met de warmteverliezen via de buitenmuren, de daken, 
de vloeren en de vensters.Hoe lager de coëfficiënt, hoe beter 
het huis geïsoleerd is. Voor nieuwe of gerenoveerde woningen 
geldt in Vlaanderen een norm van maximaal 45 W/m²K. Vanaf 
2014 wordt dit 40. 

Leegstand Hierin onderscheiden we structurele leegstand en 
frictieleegstand. Een woning wordt als structureel leegstaand 
beschouwd wanneer ze gedurende minimaal zes maanden 
leegstaat of zal leegstaan als gevolg van de geplande uitvoering 
van een renovatie- of bouwproject.Het is de SHM zelf die per 
woning aangeeft of de leegstand structureel is of niet. Elke 
woning die op 31/12 van een jaar geen huurder kent en niet 
door de SHM niet als structureel leegstaand werd aangeduid, 
wordt als frictieleegstaand beschouwd.  

NFS2/FS3: Op 1 januari 2008 trad het tweede nieuw 
financieringssysteem (NFS2) voor de realisatie door SHM’s van 
sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten 
in werking.Voor de financiering van sociale huurprojecten 
kunnen SHM’s vanaf dan een beroep doen op renteloze leningen 
(bij de VMSW) met een aflossingstermijn van 33 jaar.In dit 
systeem wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamdeNFS2 
normen of plafonds. Daarmee wordt het maximaal bedrag per 
type bouwverrichting bedoeld dat door de overheid wordt 
gesubsidieerd met een renteloze lening. FS3 of derde 
financieringssysteem bouwt verder op de principes van NFS2 
maar de subsidiabele plafonds werden vervangen door een 
uitgebreidere simulatietabel die nauwer aansluit bij de zeer 
verscheiden bouwvormen die SHM’s realiseren. De aflossingen 
van de SHM bedragen in het begin van de aflossingsperiode 
minder dan op het einde (inflatiegericht afbetalingsschema) en 
de rentevoet is negatief. Dit wil zeggen dat de SHM in de 
realiteit minder moet terugbetalen dan het bedrag dat ze heeft 
geleend.  

OCMW :Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  

OD of operationele doelstelling: Een OD of operationele 
doelstelling is een uit een strategische doelstelling afgeleide 
doelstelling voor SHM's, zo veel mogelijk geformuleerd in 
indicatoren die concreet maken hoe de strategische 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.Doorgaans worden 
meerdere operationele doelstellingen afgeleid uit één 
strategische doelstelling. Operationele doelstellingen worden 
dus veel meer dan de strategische doelstellingen geformuleerd 
in termen van prestaties van de SHM’s (omdat de SHM er zelf de 
verantwoordelijkheid voor draagt).   

Prestatiebeoordeling: De procedure voor de beoordeling van de 
prestaties van een SHM, desgevallend in vergelijking met een 
voorgaande beoordeling, bestaande uit de volgende stappen die 
achtereenvolgens doorlopen worden: a) een meting van de 
prestaties van de SHM, b) een visitatie van de SHM, en c) de 

opmaak van een visitatierapport waarin de prestaties van de 
SHM worden beoordeeld. 

Prestatiedatabank: Digitale databank, waarin de omgevings-, 
effect-, en prestatieindicatoren van de SHM’s zijn opgenomen 

Recht van voorkoop: De Vlaamse overheid heeft in bepaalde 
gebieden een 'recht van voorkoop'. Indien in dat gebied een 
woning of bouwgrond wordt verkocht, kunnen sommige 
instellingen van openbaar nut, zoals een SHM, een recht krijgen 
om die woning of bouwgrond aan te kopen tegen dezelfde 
voorwaarden om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- 
of koopwoningen of sociale kavels te realiseren. 

SD of Strategische doelstelling: Een SD of strategische 
doelstelling wordt rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode 
afgeleid en geeft een algemene beleidskeuze aan. De SHM’s 
worden mee ingeschakeld om deze doelstellingen te bereiken en 
kunnen dus een bijdrage leveren in de realisatie ervan. De 
realisatie van strategische doelstellingen is evenwel niet 
exclusief voorbehouden voor SHM’s, want ook andere (al dan 
niet woon-)actoren kunnen een bijdrage leveren. De mate 
waarin resultaten op de strategische doelstellingen worden 
bereikt, wordt gemeten a.d.h.v. effectindicatoren.  

Sociale last: Dit begrip is ingevoerd door het decreet Grond- en 
Pandenbeleid. Een sociale last in een bouwvergunning verplicht 
de verkavelaar of bouwheer ertoe handelingen te stellen opdat 
een sociaal woonaanbod wordt verwezenlijkt dat in lijn is met 
het op het verkavelings- of bouwproject toepasselijke 
percentage.In alle gemeenten waar nog niet is vastgesteld dat 
aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is voldaan, moeteen 
sociale last worden opgelegd bij bepaalde stedenbouwkundige 
en verkavelingsaanvragen.Bij kleinere verkavelings- en 
stedenbouwkundige aanvragen wordt er dus geen sociale last 
opgelegd. Rond sociale last is een zeer uitgebreide 
reglementering van toepassing (meer info op 
www.wonenvlaanderen.be). 

Sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening 

SVK’s: sociale verhuurkantoren (www.vob-vzw.be) 

Toewijzingsreglement: De manier waarop beslist wordt wie 
welke sociale huurwoningen in Vlaanderen mag bewonen 
gebeurt volgens strikte regels, die in het Kaderbesluit Sociale 
Huur (KSH) worden vermeld. In deze regels is ook voorzien dat 
gemeenten in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden 
ook bijkomende specifieke voorrangsregels voor toewijzing 
kunnen bepalen. Zo kan een gemeente rekening houden met de 
lokale binding van de kandidaat-huurders, met de 
woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of met de 
verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of een 
deel ervan (art. 26 kaderbesluit sociale huur ).  

UP of uitvoeringsprogramma: bevat alle verrichtingen in het 
kader van sociale woonprojecten (vb. sloop, renovatie, bouw, 
infrastructuur), ongeacht de aard van de initiatiefnemer, en 
ongeacht of het gaat om sociale huurwoningen, sociale 
koopwoningen of sociale kavels. Jaarlijks wordt een nieuw UP 
opgemaakt en goedgekeurd door de minister. Pas wanneer een 
project op een UP staat, heeft de SHM zekerheid over de mate 
waarin de overheid een deel van de kosten voor de realisatie 
van het project op zich neemt. Afhankelijk van het type project, 
de woningen en de initiatiefnemer, worden hiervoor 
verwervingssubsidies, projectsubsidies of rentesubsidies 
voorzien. 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vob-vzw.be/


 

 

 

 

VAPH :Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap(www.vaph.be) 

Verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de 
mogelijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te 
verhuren buiten het sociaal huurstelsel.Daaraan zijn wel strikte 
voorwaarden verbonden.Verhuur buiten stelsel is mogelijk aan 
openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die de 
Vlaamse Regering daartoe erkent.Verzekering Gewaarborgd 
Wonen: De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een verzekering 
voor particulieren die werken en die een hypothecaire lening 
aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. 
De verzekering loopt over een periode van tien jaar en is volledig 
gratis want de Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. 
Er zijn geen inkomensgrenzen. Ingeval van onvrijwillige 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, kan men een 
tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van de hypothecaire 
lening. Deze tegemoetkoming  is afhankelijk van het inkomen 
zelf, van het werkelijk geleden inkomensverlies, van het bedrag 
dat men maandelijks afbetaalt en van het E-peil van de woning. 
Meer informatie over de Verzekering Gewaarborgd Wonen vind 
je opwww.wonenvlaanderen.be. 

Vlaamse Woonlening: zie Bijzondere sociale lening 

Voorrangsregels: Artikel 18 van het Kaderbesluit Sociale Huur 
(ook gekend als sociaal huurbesluit) bevat de regels volgens 
dewelke een SHM een sociale huurwoning toewijst. Er wordt 
achtereenvolgens rekening gehouden met : de rationele 
bezetting van de woning; de voorrangsregels en de 
chronologische volgorde van de inschrijvingen. 

VTE: voltijdse equivalent van een werknemer. Het is een 
rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de 
personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd 
gezegd vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds 
werknemer en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8 
VTE. 

Wachtlijst: zie “actualisatie” 

 

 
 

http://www.vaph.be/
http://www.wonenvlaanderen.be/


 

 

 

Datum reactie SHM: 22 december 2014 

V I S I T A T I E R A A D  S O C I A L E  H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A P P I J E N  

Reactie van de SHM  

op het visitatierapport van  de 

Volkshaard cvba-so, 

Gent 







 

 

 

Datum beslissing minister: 23 februari 2015 

V I S I T A T I E R A A D  S O C I A L E  H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A P P I J E N  

Beslissing van de minister n.a.v.  

de prestatiebeoordeling van de  

Volkshaard cvba-so, 

Gent 






