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1 WE = wooneenheden.
2  In de vermelde kostprijzen zijn de bouwkosten, nevenkosten en btw inbegrepen.

De grootschalige renovatiebeweging 
gaat verder

Renovatie- en vervangingsbouwprojecten

Het is algemeen gekend dat een groot deel van het patrimonium 
van WoninGent sterk verouderd is. Daarom stelden we 
een ambitieuze, maar noodzakelijke renovatieplanning op. 
Onze doelstelling: De woonkwaliteit van ons patrimonium 
gevoelig verbeteren. 

In 2017 werden 184 sociale huurwoningen grondig aangepakt 
aan het Charles de l’Epéeplein, het Alphonse de Hollainhof en 
de laatste fase van de renovatie in de Steenbekestraat en de 
Desiré Mercierlaan. 

Daarnaast waren er drie grote renovatie- en 
vervangingsbouwprojecten in uitvoering, goed voor 
276 gerenoveerde woningen tegen eind 2019: 

 ›  191 WE1 in vervangingsbouwprojecten: Steenakker 
(60 appartementen) en eerste fase vervanging Rabotsite 
(131 appartementen).

 ›  85 WE in renovatieprojecten: Tichelrei (85 appartementen).

We deden ook voorbereidend onderzoek voor de renovatie of 
vervanging van 546 wooneenheden. Het gaat onder meer over 
de projecten Winston Churchillplein (60 WE), Jubileumlaan 
194-380 (95 WE), Jan Yoenssite (116 WE), de vervanging van 
de tweede Rabottoren (95 WE) en de eerste fase bouwprojecten 
in Nieuw Gent (90 WE).

1
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5

184

276

546

WE opgeleverd 
ca. 10,8 miljoen euro2

WE in uitvoering  
ca. 41 miljoen euro

WE in voorbereiding   
ca. 76 miljoen euro

RENOVATIES  
EN VERVANGINGSBOUW 2017
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Naar structurele conditiemetingen van het patrimonium
In 2013 werd het patrimonium van WoninGent voor 
het eerst aan een conditiemeting onderworpen. Deze 
bouwtechnische screening bracht aan het licht dat 1/3e 
van het patrimonium grondig gerenoveerd of gesloopt en 
vervangen moet worden en dat voor nog eens 1/3e een 
ingrijpende deelrenovatie nodig is om de woonkwaliteit 
verder te kunnen garanderen. 

We vinden het echter noodzakelijk dat zo’n 
conditiemeting niet eenmalig gebeurt, maar op 
structurele wijze. Dit moet ons toelaten om een sluitende 
meerjarenonderhoudsplanning voor ons volledig 
patrimonium op te stellen. 

In 2017 ondernamen we grote stappen om op basis van 
objectieve criteria een duidelijk zicht te krijgen op de 
staat van ons patrimonium en alle technische installaties. 
We zetten volop in op het structureel uitvoeren van 
conditiemetingen volgens de NEN 2767-methodiek. 

We investeerden in speciale beheers- en 
inspectiesoftware. Inspecties op terrein doen we met 
tablets. Deze tools laten ons toe om gemakkelijker 
inspecties uit te voeren en deze inspecties eenvoudiger te 
beoordelen, beheren en rapporteren in de vorm van een 
meerjarenonderhoudsplanning. 

2017 stond in eerste instantie in het teken van het 
opmaken van een digitheek met sluitende technische 
info over ons patrimonium: conditiestaat, bouwkundige 
en installatietechnische elementen (inclusief 
onderhoudsactiviteiten), normbedragen, cyclustijden 
en gebrekenlijsten. Een omvangrijk proces dat veel tijd 
vraagt, maar onontbeerlijk is voor de creatie van een 
goede meerjarenonderhoudsplanning. 

Daarnaast implementeerden we in 2017 ook de door de 
VMSW verplichte scorecard in de conditiemeting.
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We laten onze bewoners niet in de kou staan
Een renovatieproject is ingrijpend voor de bewoners van 
het betrokken gebouw. In de meeste gevallen betekent 
dit dat zij herhuisvest worden. Vaak gaat het over 
personen die al jaren in hun vertrouwde omgeving wonen 
of om mensen met een kwetsbaar profiel.  
Daarom trekt WoninGent resoluut de kaart van 
persoonlijke begeleiding. Onze wijkmonitoren (sociaal 
assistenten) begeleiden de bewoners naar een andere 
sociale woning. We proberen daarbij om een andere 
woning te vinden die zoveel als mogelijk voldoet aan de 
individuele wensen van de bewoners. 

Als bewoners tijdens de renovatiewerken kunnen 
blijven wonen is de impact echter niet te onderschatten. 
WoninGent kiest er dan ook bewust voor om bij elk 
renovatieproject de betrokken bewoners al in een vroeg 
stadium te informeren over de toekomstplannen met hun 
gebouw. We houden de bewoners ook op regelmatige 
tijdstippen op de hoogte van de plannen en verdere 
stappen. 

We organiseerden in 2017 twee informatiemomenten 
voor de bewoners van renovatieprojecten om de 
renovatieplannen aan te kondigen of om praktische 
informatie te geven omtrent de verhuisbeweging 
of renovatiewerken. Voor de bewoners van de 
Jubileumlaan werkten we met een nieuw concept van 
‘vraagmomenten’, waar bewoners hun persoonlijke 
vragen en bezorgdheden met WoninGent konden 
bespreken. 

In 2017 begeleidden we 78 gezinnen uit drie projecten 
(Manchesterstraat, Tichelrei en Winston Churchillplein) 
naar een andere sociale woning. We bereidden ook 
de verhuis voor van 90 gezinnen uit het Winston 
Churchillplein en de derde Rabottoren. 

Om een zicht te hebben op hoe bewoners zo’n 
herhuisvesting ervaren, startte WoninGent in 2017 met 
de structurele bevraging van bewoners die omwille van 
renovatieprojecten moeten verhuizen. We vragen naar 
hun tevredenheid over o.a. de communicatie, persoonlijke 
begeleiding, verhuishulp, leefbaarheid in het gebouw/
wijk tijdens de verhuis, hun nieuwe woning, …  Dit moet 
ons toelaten om onze aanpak en begeleiding voor 
toekomstige verhuisprojecten waar nodig bij te schaven.
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50

185

296

WE opgeleverd 
ca. 6,3 miljoen euro5

WE in uitvoering  
ca. 26,7 miljoen euro

WE in voorbereiding   
ca. 42,8 miljoen euro

NIEUWBOUWPROJECTEN 2017

8

3  Het gaat om de projecten Gaston Crommenlaan (44 WE), Drukkerij 
Van Melle (38 WE), Brusselsesteenweg (8 WE), Kleemstraat (8 WE), 
Louis Schuermanstraat (12 WE), Zeemanstuin C1 (25 WE) en C2 (30 
WE) en Kaai 24 (20 WE).

4 Stadsontwikkelingsbedrijf  Gent.
5  In de vermelde kostprijzen zijn de bouwkosten, nevenkosten en btw 

inbegrepen.

Verder bouwen aan nieuwe sociale 
woningen

Naast renoveren blijft WoninGent nieuwe sociale 
woningen bouwen. In 2017 leverden we 50 nieuwe 
sociale huurwoningen op in de Jozef Vervaenestraat 
(Ledeberg) en de Sint-Bernadettestraat (Sint-
Amandsberg). 

Daarnaast waren er acht nieuwbouwprojecten in 
uitvoering. Goed voor 185 nieuwe sociale huurwoningen 
tegen 20193. We deden ook voorbereidend onderzoek 
voor de bouw van nog eens 296 nieuwe wooneenheden. 

Om nieuwe sociale woningen te kunnen bouwen, 
hebben we natuurlijk ook bijkomende gronden nodig. 
In 2017 konden we via sogent4 gronden verwerven in de 
wijk Meulestede. Op termijn moeten hier naar schatting 
25 bijkomende sociale huurwoningen gebouwd worden. 

Naast het bouwen op eigen gronden, blijft WoninGent zoveel 
als mogelijk samenwerken aan stadsontwikkelingsprojecten 
met sogent en private projectontwikkelaars om nieuwe, 
bijkomende woningen te realiseren.
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Bouwen en vernieuwen in functie  
van de doelgroep

WoninGent wil als sociale huisvestingsmaatschappij een 
divers woonaanbod kunnen aanbieden dat is afgestemd 
op de noden van onze doelgroep. Zo toetsen we o.a. 
de mix van typologieën in nieuwe projecten aan onze 
wachtlijsten. We hebben ook een 800-tal woningen 
voorbehouden voor bejaarde personen. In 2017 gingen 
we een stapje verder met de komst van onze sociale 
assistentiewoningen. Ook het aantal aangepaste 
woningen voor personen met een fysieke handicap in 
onze portefeuille kende een forse toename. Tot slot 
startten we i.s.m. Stad Gent ook met een participatie- 
en inspraaktraject met de bewoners van de wijk Nieuw 
Gent. Deze wijk is het onderwerp van een grootschalig 
stadsvernieuwingstraject, waarbij zes hoogbouwtorens 
van WoninGent zullen worden gesloopt en vervangen 
door nieuwe sociale woningen. 

Eerste erkende sociale assistentie woningen in Gent 
zijn een feit

In het najaar van 2017 leverde WoninGent negentien 
erkende sociale assistentiewoningen op in de Jozef 
Vervaenestraat in Ledeberg. Een primeur voor Gent 
en een belangrijke stap om zelfstandig wonen met 
aangepaste hulpverlening ook voor minder gegoede 
ouderen toegankelijk te maken. 

Het gaat om de eerste erkende sociale 
assistentiewoningen in Gent. De gemiddelde huurprijs 
(excl. de dienstverlening) bedraagt zo’n 263 euro per 
maand. Dit maakt assistentiewoningen betaalbaar voor 
een groep mensen die hier anders geen toegang toe zou 
hebben. Wie een sociale assistentiewoning wil huren, 
moet o.a. voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor 
sociaal huren. 
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Assistentiewoningen zijn woningen 
voor ouderen die zelfstandig willen 
wonen, maar toch occasioneel 
zorg nodig hebben. Ze bieden 
huisvesting op maat, in combinatie 
met mogelijkheden tot sociale 
netwerkvorming en zorggaranties. 
Voor dit laatste luik werken we samen 
met OCMW Gent. Dit betekent 
dat WoninGent de erkende sociale 
assistentiewoningen verhuurt en 
onderhoudt en dat OCMW Gent de 
organisatie van de dienstverlening 
op zich neemt. De bewoners betalen 
het OCMW hiervoor. Maar bewoners 
met een klein inkomen kunnen 
een beroep doen op de premie 
assistentiewoningen van OCMW Gent.

Het appartementsgebouw werd vormgegeven volgens de regels van het 
woonzorgdecreet. Er zijn dan ook verschillende dingen die je niet zal zien in 
een standaard sociale woning:

  Handgrepen in de traphallen 
en gangen.

  Ruime gemeenschappelijke 
delen met bankjes voor meer 
sociaal contact.

  Grotere appartementen 
aangepast aan een rolstoel.

 Bredere deuren.

  Aangepaste badkamers met 
handgrepen en een inrijdouche 
met douchezitje.

  Voorzieningen voor een 
personenalarmsysteem  
(PAS-systeem).

  Bergruimtes voor 
scootmobielen met 
automatische deuren en 
elektrische oplaadpunten.

Op 7 november 2017 huldigden 
WoninGent-voorzitter Guy 
Reynebeau en OCMW-voorzitter 
Rudy Coddens de sociale 
assistentiewoningen officieel in. 
De opening van het gebouw werd 
gevierd met een hapje en een 
drankje samen met de bewoners.
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Aangepast wonen

WoninGent levert ook inspanningen om woningen 
te voorzien die zijn aangepast aan personen met een 
handicap. Mensen die in een rolstoel zitten, hebben 
het niet altijd gemakkelijk om een woning te vinden 
die aangepast is aan hun noden. WoninGent 
investeert daarom in woningen waar sociale 
huurders met een handicap comfortabel kunnen 
wonen, aan een betaalbare prijs.  

In het voorjaar van 2017 ging een 
nieuwbouwproject in de Sint-Bernadettestraat met 
dertien aangepaste appartementen in verhuring. 
Kort daarna kwamen er nog eens vijf aangepaste 
appartementen bij in het renovatieproject Charles 
de l’Epéeplein. 

Dit brengt het aantal, aangepaste woningen voor 
rolstoelgebruikers of personen met een handicap in 
onze portefeuille op 66. Daar komen er de volgende 
jaren nog enkele bij. In het project Groenewalstraat 
wordt een volledig appartementsgebouw met 
achttien appartementen gebouwd volgens de 
principes van het aangepast wonen. Dit gebouw zal 
na oplevering worden uitgebaat in samenwerking 
met Focus-Plus vzw.  
Ook in andere projecten wordt een aantal 
aangepaste woningen voorzien, het gaat om de 
Gaston Crommenlaan (zes aangepaste woningen) 
en Tichelrei (vier aangepaste woningen).

Op de kruising van de Sint-
Bernadettestraat en de 
Sleutelbloemstraat in Sint-
Amandsberg bouwden we een 
nieuw appartementsgebouw met 
29 appartementen voor sociale huur. 
Daarvan zijn er dertien appartementen 
voor personen met een handicap. 
We zorgden ervoor dat het hele 
gebouw gemakkelijk toegankelijk is 
met een rolstoel. Dus ook de lift en 
de gemeenschappelijke delen. 

We bouwden op het terrein ook enkele 
garageboxen die aangepast zijn aan 
rolstoelgebruikers. Begin mei 2017 
kwamen de eerste bewoners in het 
gebouw wonen.
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Interview Irène (78 jaar) woont sinds 
september 2017 in één van onze 
sociale assistentiewoningen. We 
gingen bij Irène op de koffie voor 
een leuke babbel over haar nieuwe 
woning.  

WoninGent: Hoe ben je te weten 
gekomen dat WoninGent nu 
ook sociale assistentiewoningen 
verhuurt?

Irène « Een tweetal jaar geleden zag 
ik een reportage op AVS over de komst 
van de sociale assistentiewoningen. 
WoninGent was toen net gestart met 
de bouwwerken. Ik ben direct naar 
WoninGent gegaan om te vragen 
of ik in aanmerking kwam voor een 
assistentiewoning. Ik stond al op de 
wachtlijst bij WoninGent. Ik huurde 
op dat moment bij een andere sociale 
huisvestingsmaatschappij in Gent, maar 
mijn woning zou gerenoveerd worden. Ik 
wist dus dat ik moest verhuizen. »

WoninGent: Is je inschrijving vlot 
verlopen?

Irène « Ik ben me samen met een 
vriendin gaan inschrijven. Zij huurde al 
bij WoninGent, maar wou ook graag 
verhuizen naar een assistentiewoning. 

Weet je dat we één van de eersten op 
de wachtlijst waren? »

WoninGent: Wou je al 
lang verhuizen naar een 
assistentiewoning?

Irène « Ik was me al gaan informeren 
over assistentiewoningen omdat 
dit echt iets voor mij is, maar een 
assistentiewoning op de private 
markt kon ik niet betalen. Die 
waren veel te duur. Ik ben dan ook 
heel blij dat WoninGent sociale 
assistentiewoningen heeft gebouwd. 
De huur en zorgverlening in een sociale 
assistentiewoning is betaalbaar voor 
iemand met een klein pensioen. »

WoninGent: Op welke manier is 
deze woning beter aangepast aan je 
noden?

Irène « Mijn vorig appartement was 
een gewone sociale woning en dat 
werd toch moeilijk voor mij. In mijn 
assistentiewoning kan ik met een gerust 
hart mijn oude dag doorbrengen.  
Zo is er een lift, hierdoor moet ik dus 
geen trappen nemen. Er zijn nergens 
opstapjes in mijn woning. Alles is vlak, 
zodat ik niet kan struikelen. Als het 
in de toekomst nodig zou zijn, kan ik 

_JAARVERSLAG 2017.indd   12 28/05/18   16:09



13

met een rolstoel in mijn appartement, 
want de deuren zijn breder en de 
kamers zijn ruim. In de badkamer zijn 
er handgrepen en is er een douche met 
douchezitje. Zo heb ik altijd steun. Er 
is dus veel minder risico dat ik val of 
uitglijd. »

WoninGent: Welke extra diensten 
regelt het OCMW voor jou in je 
assistentiewoning?

Irène « Ik heb een armbandje met een 
alarm. Dat is een personenalarmsysteem. 
Stel dat ik in mijn woning val of er 
gebeurt iets anders met mij, dan kan ik 
direct iemand verwittigen. Ik vind dat 
een grote geruststelling. Daarnaast krijg 
ik poetshulp via het OCMW. Ik ga ook 
eten in LDC De Knoop dat een paar 
honderd meter verder ligt. »

WoninGent: Woon je graag in je 
sociale assistentiewoning?

Irène « Ik woon hier heel graag! Ik 
heb fijne buren, die allemaal ongeveer 
dezelfde leeftijd hebben. Het is hier dan 
ook heel rustig. Ook al wonen we hier 
nog maar net, toch heb ik het gevoel 
dat ik mijn buren goed ga leren kennen. 
We slaan regelmatig een babbeltje in 
de gang. De vriendin die zich samen 

met mij heeft ingeschreven is trouwens 
mijn nieuwe buurvrouw geworden! 
We hadden aan WoninGent gevraagd of 
we naast elkaar zouden kunnen wonen. 
Ik ben zo blij dat dit gelukt is. »

WoninGent: Wat vind je het 
grootste voordeel van je sociale 
assistentiewoning?

Irène « Een sociale assistentiewoning is 
voor mij het beste van twee werelden. 
Door hier te wonen kan ik op mijn eigen 
ritme leven en toch krijg ik de zorg en 
hulp die ik nodig heb. Ik kan nog altijd 

uitstapjes doen naar de stad of naar 
LDC De Knoop wanneer ik dat wil.  
Of ik ga wandelen met het hondje van 
m’n vriendin. Ik vind het heel belangrijk 
dat ik die zelfstandigheid en vrijheid nog 
heb. Toch weet ik dat er iemand is als 
er iets fout zou lopen. Daar zorgt het 
personenalarmsysteem voor. Daarnaast 
kan ik via het OCMW ook alle zorg 
krijgen die ik nodig heb. Ik kan dit aan 
iedereen aanraden. »

Een sociale 
assistentiewoning is 
voor mij het beste van 
twee werelden. Ik heb 

nog altijd mijn vrijheid 
en zelfstandigheid 

en ik krijg de zorg en 
hulp die ik nodig heb. 
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WoninGent, Stad Gent en de VMSW6 willen van de wijk 
Nieuw Gent een meer aantrekkelijke wijk maken, waar 
het aangenaam is om te wonen en leven. Daarom werd in 
april 2016 het studiebureau De Nijl Architecten, De Smet 
Vermeulen Architecten, Arnold Reijndorp en Technum 
Tractebel Engineering aangesteld. Dit was het startschot 
voor een 15-jarig stadsvernieuwingstraject dat de wijk 
grondig moet hervormen. Centraal staat de sloop en 
vervanging van zes hoogbouwtorens van WoninGent 
(Residenties Aurora, Jupiter, Mercurius, Milenka, Orion 
en Saturnus). Eind 2017 werd deze studie afgerond. 

Vanaf het begin waren alle partners het erover eens dat de 
bewoners van Nieuw Gent een belangrijke rol spelen in het 
vernieuwingstraject. Stad Gent en WoninGent gaven het 
studieteam dan ook van bij de opdrachtomschrijving al heel 
wat bewonerssignalen van de laatste jaren mee. Het team 
had een stadssocioloog en stadsgeograaf aan boord om 
het dagelijkse leven in de wijk mee te nemen in de studie. 
Zij logeerden op verschillende tijdstippen in een sociale 
woning in de wijk om de bewoners te leren kennen en de 
signalen op te pikken. 

In 2017 werden in samenwerking met Stad Gent twee 
klankbordgroepen over de studie georganiseerd in de wijk. 
Ook bij de concrete uitwerking van de deelprojecten komen 
er nog inspraakmomenten. Stad Gent en WoninGent willen 
immers samen met de huidige bewoners nadenken over de 
vernieuwing van de wijk. Eén van de uitgangspunten van 
de studie is immers ‘bouwen voor de buurt’. Dit betekent 
dat zoveel als mogelijk bewoners in de wijk zullen kunnen 
blijven wonen. Het is dan ook van cruciaal belang dat zij 
zich in de vernieuwde wijk Nieuw Gent zullen thuis voelen.

6  VMSW = Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Inspraak en partici
patie door

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

Een kwaliteitsnorm voor 
bestaande sociale woningen

In 2015 voerde WoninGent een kwaliteitsnorm 
in voor onze sociale woningen7. Deze norm 
zorgt ervoor dat onze bestaande sociale 
woningen op een éénvormige manier worden 
opgeknapt. Het stelt ons ook in staat om op 
basis van duidelijke criteria de kosten van die 
opknapbeurten te beheersen. Komt er een 
sociale woning vrij en voldoet die nog niet aan 
de kwaliteitsnorm, dan knappen we die woning 
eerst op alvorens ze terug te verhuren. 

In 2017 werden 440 sociale woningen aan 
de kwaliteitsnorm aangepast. 260 woningen 
werden door eigen personeel opgeknapt. 
180 woningen werden door externe aannemers 
aangepakt en dit tegen een kostprijs van ca. 
2,7 miljoen euro. Sinds de invoering van de norm 
in 2015, zijn niet minder dan 1.665 woningen 
aan de norm aangepast.

1.665 

NORMAANPASSINGEN

2016 
710 WE aan de 
norm aangepast 

2015 
515 WE aan de 
norm aangepast 

2017 
440 WE aan de  
norm aangepast 

WE aan norm aangepast 

Tot.
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De kwaliteitsnorm is een belangrijk instrument 
in de leegstandsbestrijding. Alleen woningen die 
aan de norm voldoen, worden aan kandidaat-
huurders aangeboden. Daarnaast alarmeren 
de medewerkers van onze bewonerswerking 
ook sneller de collega’s van gebouwenwerking, 
wanneer woningen omwille van technische 
redenen systematisch worden geweigerd door 
kandidaat-huurders. We plannen om deze 
gegevens in 2018 op nog meer structurele wijze 
te analyseren en op te volgen door middel van 
een automatisch rapporteringssysteem. 

De totale leegstand daalde in 2017 van 1.022 
naar 820 woningen8:

De niet-structurele leegstand bedroeg 588 
woningen. Deze kan ingedeeld worden in 
volgende categorieën:

 ›  331 WE stonden leeg in afwachting van een 
nieuwe huurder:

 ›  146 WE waren eind 2017 al toegewezen 
aan een geschikte nieuwe huurder, voor 
een bijkomende 14 WE wachtten we de 
officiële toewijs af.

 ›  Voor 34 WE hadden we een passende 
nieuwe huurder op het oog in het kader 
van een herhuisvesting of versnelde 
toewijs.

 ›  75 WE werden bewust vrijgehouden om 

de vele herhuisvestingen van zittende 
huurders op te vangen. 

 ›  Voor 62 WE moest nog een nieuwe 
huurder worden gezocht. Hiervoor 
stelden we toewijslijsten op om voor te 
leggen aan het Toewijscomité9. 

 ›  229 WE waren in behandeling bij 
gebouwenwerking om aangepast te worden 
aan de kwaliteitsnorm. 

 ›  Een bijkomende 28 WE bevonden zich in 
onbeheerde nalatenschap. 

Eind 2017 bedroeg de leegstand omwille 
van renovatie (structurele leegstand) 232 
woningen10.

Er dient rekening mee gehouden te worden dat 
deze cijfers sterk fluctueren.

8  Dit zijn de cijfers d.d. 31/12/2017. Dit betreft een 
momentopname, aangezien de leegstandscijfers sterk 
fluctueren. 

9  Toewijscomité (TC) = Het Toewijscomité van WoninGent 
beslist wekelijks over het toewijzen van een sociale woning 
aan een kandidaat-huurder en dit volgens de wettelijk 
bepaalde toewijsregels.

10  Gebouwen in structurele leegstand waren o.a. Winston 
Churchillplein …
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Plaatsing individuele cv

 › Hoogrendementsketels

 › Radiatoren op elke kamer

 ›  Eenvoudige thermostaten  
met programmatie

 › 51 WE

 › Ca. € 440.000

Het onderhoud en herstel  
van onze sociale woningen 

Grote onderhoudswerken gebouwen

In 2017 deed WoninGent opnieuw de nodige 
investeringen om het bestaande patrimonium te 
verbeteren op het gebied van woningkwaliteit en 
energiezuinigheid of om woningen aan te passen 
conform de actuele wetgeving. Een greep uit de 
investeringen die in 2017 zijn gebeurd:

Aanpak collectieve cv

 ›  Volledige overschakeling van  
mazout naar gas

 › 3 gebouwen

 › Ca. € 188.000

Installatie antivandaalverlichting (LED)

 › 16 hoogbouwen

 › Ca. € 300.000

Liftrenovaties

 › 12

 › Ca. € 900.000
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Brandveiligheid voorop

In 2017 werkte WoninGent een groot actieplan 
brandveiligheid uit. In samenwerking met de 
Brandweerzone Centrum en Stad Gent werd een 
taskforce ‘brandveiligheid’ opgericht. We startten 
met de opmaak van structurele risicoanalyses 
voor onze gebouwen, waarbij we in eerste 
instantie de focus legden op onze hoogbouw11. 

Sinds midden 2017 werden zestien 
hoogbouwtorens aan een uitgebreide 
risicoanalyse onderworpen. In 2018 staan de 
overige elf hoogbouwtorens op de planning. 
We deden ook controles in onze gebouwen in 
samenwerking met de brandweer. 

We onderzochten en controleerden volgende 
zaken:

 › werking brandcentrales

 › werking rookkoepels

 ›  jaarlijkse controle brandhaspels en 
brandblusapparaten

 › werking branddeuren

 › noodverlichting 

In 2018 ligt de focus op de verdere uitvoering 
van risicoanalyses in al onze gebouwen, het 
onderzoek naar de gevelbekleding in onze 
hoogbouw en middelhoogbouw12 en het 
waar nodig vernieuwen of herstellen van 
brandcentrales, branddeuren, rookkoepels en 
noodverlichting. We schatten de kostprijs van de 
extra investeringen die nodig zijn op het gebied 
van brandveiligheid tussen nu en 2020 op zo’n 
3 miljoen euro.

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

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

Brandblussers

 › Ca. € 13.700

Branddeuren 
(vaak herstellingen door 
eigen mensen)

 › Ca. € 8.370

Brandhaspels

 › Ca. € 33.400

Alleenstaande 
rookafvoerinstallaties en 
brandcentrales

 › Ca. € 55.400

Vervanging noodverlichting

 › Ca. € 71.000

INVESTERINGEN 
BRANDVEILIGHEID 2017
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Daarnaast zette WoninGent extra in op de 
sensibilisering van de bewoners. Tijdens 
controles in de gebouwen merkten we dat 
bewoners het niet altijd even nauw nemen 
met de veiligheidsvoorschriften: geblokkeerde 
vluchtwegen, brandwerende deuren die worden 
opengezet, vernielde brandblusmiddelen, … 

Om huurders bewust te maken dat zij zelf 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
brandveiligheid van het gebouw, zetten we 
vanaf het najaar van 2017 een communicatie- 
en sensibiliseringcampagne op touw, waarbij 
doelgerichte acties en controles in specifi eke 
gebouwen werden gecombineerd met een 
algemene communicatie via o.a. WijsWonen 
(het vernieuwde bewonerskrantje). Hiervoor 
werkten we samen met de Gentse brandweer.
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13  WoninGent noemt haar sociaal assistenten wijkmonitoren. Het gaat om negen medewerkers 
die elk een of meerdere wijken voor hun rekening nemen.

Een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk 

Een team van negen wijkmonitoren13 vormt het gezicht van WoninGent in 
onze wijken. Zij zijn voor de bewoners een laagdrempelig aanspreekpunt 
dat op regelmatige basis aanwezig is in de wijk. Daarbij detecteren ze ook 
leefbaarheidsproblemen en volgen ze die op. 

In 2017 kregen de wijkmonitoren zo’n 1.200 bezoeken tijdens hun 
zitmomenten in de verschillende wijken. 

In de wijk Groene Briel opende WoninGent in 2016 in samenwerking 
met OCMW Gent ‘De Antenne’. Daar kunnen bewoners van de Tichelrei 
en het Winston Churchillplein, die omwille van renovatiewerken aan 
deze gebouwen moeten verhuizen, terecht met hun vragen over hun 
herhuisvesting. In 2017 maakten de betrokken bewoners zo’n 730 keer 
gebruik van dit zitmoment. 

Daarnaast legden onze wijkmonitoren regelmatig huisbezoeken af in 
het kader van overlast, huurachterstand, … Onze wijkmonitoren volgden 
in 2017 zo’n 1.100 meldingen op. De meest voorkomende klachten blijven, 
net zoals de voorbije jaren, lawaaioverlast en een gebrekkig onderhoud 
van de woning.

2
Van een huis 
een thuis 
maken 
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Bloemekenswijk-Vaartstraat

Gentbrugge-Ledeberg

Watersportbaan-Stationsbuurt

Muide-Meulestede

Macharius

Scheldeoord

Binnenstad - Sluizeken - Tolhuis - Ham

Nieuw Gent-Steenakker

Brugse Poort

Rabot

Vaartstraat

Aantal

Bezoekers zitmomenten

21

Bezoekers zitmomenten

Bloemekenswijk

Gentbrugge - Ledeberg

Watersportbaan - Stationsbuurt

Muide - Meulestede

Macharius

Scheldeoord

Binnenstad / Sluizeken - Tolhuis - Ham

Nieuw Gent - Steenakker

Brugse Poort

Rabot

Vaartstraat

Reden tussenkomsten wijkmonitoren

#

Lawaaihinder 262

Onderhoud woning 213

Storend gedrag 146

Gecombineerde klacht 102

Domiciliefraude 81

Hinderlijke huisdieren 64

Sluikstort 56

Burenconflict 48

Krakers 45

Verbale agressie 23

Gedrag kinderen 22

Fout parkeren 21

Fysieke agressie 19

Algemeen onveiligheidsgevoel 17

Voederen dieren 10

Foutief geplaatste schotelantennes 4

76

141

159

133

64

85

186

88

18

223

25

?!
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In de vuilnisbak met sluikstort

Sluikstort is een probleem waarmee we jammer 
genoeg regelmatig geconfronteerd worden in 
en rondom onze gebouwen. WoninGent zet al 
enige jaren in op het sensibiliseren en informeren 
van bewoners in samenwerking met IVAGO. 
Daarnaast voorzien we in heel wat van onze 
appartementsgebouwen op specifieke tijdstippen 
ophalingen van grofvuil door IVAGO. Op die 
manier proberen we sluikstort te vermijden. 

In 2017 richtten we een sluikstortteam op dat 
zich specifiek richt op het snel en adequaat 
afvoeren van sluikstort en op het identificeren 
van sluikstorters. Ons sluikstortteam brengt 
op dagelijkse basis sluikstort, elektronische 
apparatuur, olie, piepschuim en andere 
vormen van niet-brandbaar afval naar IVAGO. 
Als we sluikstort kunnen toeschrijven aan een 
bepaalde bewoner dan krijgt deze de rekening 
gepresenteerd. 

Daarnaast werkten we ook regelmatig samen 
met het overlastteam van Stad Gent. Zij voeren 
controles uit op locaties die gevoelig zijn voor 
sluikstort. De bedoeling van deze controles is 
om sluikstorters te betrappen, te beboeten en 
te ontmoedigen. 

Ondanks alle inspanningen haalden we in 2017 
niet minder dan 94 ton sluikstort op. 

In 2017 werd 94 ton 
sluikstort opgehaald.
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Realiseer je ‘vree wijs’ idee 

In 2017 lanceerde WoninGent ‘Realiseer je 
vree wijs idee’. Met deze actie willen we 
bewoners laten meedenken en meebeslissen 
over eenvoudige of creatieve ingrepen die 
van hun gebouw of wijk een aangenamere 
woonomgeving maken. We willen immers samen 
met onze bewoners werken aan een betere 
leefbaarheid in onze gebouwen en woonwijken. 
Want onze bewoners weten beter dan wie ook 
wat er goed is in hun gebouw of wijk en wat 
er beter kan. Per weerhouden idee voorzien we 
een maximumbudget van 5.000 euro voor de 
uitvoering ervan. 

Deze ideeën kunnen heel ruim worden genomen. 
Het kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe 
bankjes op het grasplein, buitenverlichting, 
veilige fi etsenstallingen of het opfrissen van 
de inkomhal met het werk van een plaatselijke 
kunstenaar. De huidige aanvragen hebben vooral 
betrekking op de installatie van picknicktafels, 
zitbanken en speeltuigen of op het uitvoeren 
van schilderwerken. 

Met ‘Realiseer je vree wijs idee’ krijgt WoninGent 
niet alleen de kans om de leefbaarheid te 
bevorderen binnen de gebouwen of directe 
omgeving, maar ook binnen de ruimere context 
van de stad. Via interactie met de bewoners 
willen we een betrokkenheid creëren en 
bewoners motiveren om iets moois te maken van 
hun gebouw en de ruimte errond. 

Mooie voorbeelden zijn onze gebouwen in 
de IJkmeesterstraat. In samenwerking met de 
bewoners plaatsten we er twee picknicktafels, 
een insectenhotel, kruidenbakken en in 2018 
ook een speeltuig. Ook de tuin die verloederd 
was, pakken we aan.
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Bewonersgroepen aan zet:

WoninGent faciliteerde en ondersteunde in 
2017 verscheidene bewonersgroepen.  
We gaan met deze bewonersgroepen rond 
de tafel zitten om een divers pallet aan 
onderwerpen te bespreken en bijhorende acties 
op touw te zetten. Onderwerpen die aan bod 
komen, zijn bijvoorbeeld de opvolging van 
technische mankementen, sluikstort en andere 
vormen van overlast, … 

In eerste instantie focussen we op de wijken 
met veel hoogbouw die te kampen hebben 
met meerdere problematieken. Aan de 
Watersportbaan werden er bewonersgroepen 
geactiveerd in de Residentie Anseele en in de 
Jubileumlaan. In de Residentie Van Beveren is 
de bewonersgroep nog in opstart. Ook in derde 
Rabottoren is er een actieve bewonersgroep. 
Tot slot willen we ook tot goed functionerende 
bewonersgroepen komen in Nieuw Gent. In deze 
wijk startten we echter eerst met de oprichting 
van een vrijwilligerswerking (zie verder). 
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Naar een netwerk van geëngageerde vrijwilligers 

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

Naast de bestaande vrijwilligerswerking in 
Ledeberg en Gentbrugge identificeerden 
we vijf prioritaire wijken waar we een 
vrijwilligerswerking op touw willen zetten. 

In 2017 lag de focus op de wijk Nieuw 
Gent. We slaagden erin om in deze wijk 
vijf gemotiveerde vrijwilligers te engageren. 
Zij worden in het werkveld begeleid door 
de flatwachter van deze wijk. 

In 2017 startten we ook de zoektocht naar 
vrijwilligers in wijken zoals de Watersportbaan, 
Muide-Meulestede en het Scheldeoord. 

Eind 2017 stond de teller op 24 vrijwilligers 
over het volledige patrimonium. We plannen 
om de volgende jaren verder in te zetten op 
de uitbreiding van ons vrijwilligersnetwerk.

Uitbreiding flatwachters

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

het proactief aanspreken van bewoners en de 
samenwerking met de partners in de wijk.

Na een positieve evaluatie is in 2017 beslist om 
ook aan de Watersportbaan een flatwachter in te 
zetten. Deze flatwachter zal worden ingeschakeld 
voor de hoogbouwtorens van de vier sociale 
Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen die er 
gebouwen hebben14. De flatwachter zal in 2018 
worden aangeworven.

14  Het gaat om volgende SHM: ABC, Gentse Haard, Volkshaard en WoninGent.
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Synergieën creëren voor een 
betere woonomgeving

WoninGent werkt actief samen met partners 
zoals de stedelijke dienst Ontmoeten 
& Verbinden, IVAGO, OCMW Gent, 
Samenlevingsopbouw en CAW Oost-Vlaanderen. 
Door structureel overleg te plegen met deze 
professionele partners kunnen we elkaar tijdig op 
de hoogte brengen van geplande veranderingen. 
Zo werd het jaaractieplan 2018 van onze 
bewonerswerking eind 2017 voorgesteld aan 
deze partners. Daarenboven laat regelmatig 
overleg toe om de verwachtingen van al deze 
partners af te stemmen en om operationele 
obstakels te verhelpen of bespreekbaar te maken. 

Daarnaast slaan we in het werkveld de handen 
in elkaar met deze partners om door middel 
van blijvende ingrepen of tijdelijke projecten 
de leefbaarheid in ons patrimonium te 
verbeteren en het wijkgevoel te versterken. 

Op  12 mei hadden we onze 
eerste onthaalactiviteit in 
het gerenoveerde gebouw 
in de Emile Moysonlaan 
28–150. Op 30 juni volgde 
onze tweede onthaalactiviteit 
voor de bewoners van ons 
nieuwe gebouw in de   
Sint-Bernadettestraat 242. 

Samen met verschillende partners 
van de wijk zorgden we voor 
infostandjes met een drankje en 
een hapje. Bewoners kregen er 
info over de dienstverlening in 
hun wijk en konden een praatje 
slaan met elkaar.

In mei 2017 organiseerden 
de bewoners van derde 
Rabottoren hun ‘Feest aan 
de Blokken’. Een vrolijke dag 
met een petanquecompetitie, 
kinderanimatie en optredens.

Wanneer we een nieuw of 
 gerenoveerd appartementsgebouw 
beginnen te verhuren, komen er 
in één keer veel nieuwe bewoners 
in het gebouw wonen. Daarom 
besloot WoninGent om samen met 
buurtpartners een onthaalmoment 
voor deze bewoners te organiseren. 
Met dit initiatief willen we nieuwe 
 be woners de kans geven om hun 
buren en de buurt beter te leren 
kennen. 

_JAARVERSLAG 2017.indd   26 28/05/18   16:09



27

Ook in mei vond het buurtfeest in de 
wijk Muide-Meulestede plaats aan het 
Manchesterplein. Onze wijkmonitor en de 
partners van OCMW Gent waren van de 
partij.

Eind augustus 2017 vond het buurtfeest in 
de Vogelhoekwijk plaats. Dit feest wordt al 
7 jaar georganiseerd door de bewonersgroep 
‘De Vogelhoekvrienden’ met middelen van 
‘Wijk Aan Zet’. Elk jaar is er een rommelmarkt. 
Daarnaast is er ook randanimatie zoals o.a. 
een poppenkast, optreden, DJ en een heuse 
frietmobiel.

In september 2017 organiseerden de 
bewoners van de Residentie Anseele aan 
de Watersportbaan een picknick. De ideale 
gelegenheid om hun buren beter te leren 
kennen.
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Operatie verfraaiing inkomhallen  
op kruissnelheid 

WoninGent startte in het voorjaar van 2016 met 
het systematisch opknappen van de inkomhallen 
van onze gebouwen. De inkomhallen krijgen 
een nieuw likje verf. Ook de verlichting, 
brievenbussen en inkomdeuren worden waar 
nodig hersteld. 

In 2017 kwam deze verfraaiingsoperatie pas 
echt op kruissnelheid. We namen dat jaar niet 
minder dan 84 inkomhallen onder handen o.a. 

in de Ijkmeesterstraat, August Vermeylenstraat, 
Vaartstraat, Opgeëistenlaan en het Scheldeoord. 

In totaal hebben we ondertussen 
128 inkomhallen opgeknapt. De bedoeling 
is om de inkomhallen van alle grote 
appartementsgebouwen aan te pakken.  
In een tweede fase komen ook de traphallen 
aan de beurt.

Een nieuwe bestemming voor  
tijdelijk leegstaande panden

WoninGent werkt met verschillende partners samen 
om leegstaande panden die niet meer verhuurd 
kunnen worden binnen het sociale stelsel een 
nuttige bestemming te geven. Dit maakt onze 
leegstaande woningen minder kraakgevoelig en 
heeft een positieve impact op de leefbaarheid in het 
gebouw of de wijk. 

In dit kader heeft WoninGent sinds 2015 een 
overeenkomst met CAW Oost-Vlaanderen. De 
bedoeling van deze overeenkomst is dat het CAW 
woningen die niet meer binnen het sociale stelsel 
kunnen worden verhuurd als tijdelijke huisvesting 
gebruikt voor haar doelgroep. Dit in afwachting tot 
het gebouw gerenoveerd of gesloopt en vervangen 
wordt. In 2017 werden op die manier 41 woningen 
verhuurd aan CAW Oost-Vlaanderen. 

Woningen die niet meer kunnen worden 
bewoond, krijgen via Nucleo vzw een nuttige 
tijdelijke herbestemming als kunstatelier. Vaak 
betrekken de kunstenaars ook de bewoners in 
hun project, wat een positieve impact heeft op 
het sociale weefsel in de betrokken gebouwen. 

Door deze samenwerkingsverbanden slaagden 
we erin om het aantal krakersdossiers in 2017 
tot twaalf te beperken. Ter vergelijking: In 2015 
waren dit er nog 48. 

In de toekomst willen we deze 
samenwerkingsverbanden met onze bestaande 
en eventueel ook nieuwe partners verder 
uitbreiden.

_JAARVERSLAG 2017.indd   28 28/05/18   16:09



29

Een baliewerking afgestemd 
op de doelgroep

Eind 2016 kregen onze balies een volledige make-
over. Met enkele ingrepen wilden we ervoor zorgen 
dat het voor bezoekers aangenamer is om naar 
de balies te komen. We installeerden ook een 
wachtrijsysteem. Dit beheersysteem laat ons niet 
alleen toe om de wachtende bezoekers efficiënter te 
bedienen, het stelt ons ook in staat om de werking 
van de balie te optimaliseren op basis van statistische 
rapportering.

Vanaf 2017 werd dit beheersysteem in gebruik 
genomen en startten we met de analyse van de 
data die we via dit systeem verkregen: Hoeveel 
bezoekers zijn er, waarvoor komen ze, hoe lang zijn 
de wachttijden, ... 

Zo konden we onze baliewerking bijsturen om onze 
huurders en kandidaten sneller en beter te helpen. 
Dit betekent o.a. dat in functie van de wachtrijen 
bepaalde balies op piekmomenten extra werden 
bemand en dat het baliepersoneel flexibeler en 
efficiënter kon worden ingezet. 

In 2018 willen we stappen nemen om op basis van 
deze gegevens meer dienstverlening op maat van 
de bezoeker aan te bieden.

Klantvriendelijkheid 
centraal

3
11.878 baliebezoeken in 2017
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Hoe tevreden zijn onze huurders?  
Wij vroegen ze het

In 2017 deden we een grote tevredenheidsmeting bij onze 
huurders. We gebruikten hiervoor de tevredenheidstool 
ontwikkeld door Wonen Vlaanderen, ter beschikking gesteld 
door de VMSW. 

De bevraging ging over volgende onderwerpen:

 ›  de sociale woning en de buurt waarin onze 
huurders wonen

 › de dienstverlening door WoninGent

Tussen midden mei en midden augustus 2017 konden 
onze huurders een online enquête invullen. Er werd een 
communicatiecampagne opgezet via o.a. het bewonerskrantje, 
een affichecampagne in onze appartementsgebouwen en 
kantoren, inschakeling van sociale partners, … met als doel 
zoveel als mogelijk huurders te mobiliseren om de enquête 
in te vullen. 

Voor huurders die problemen hadden om de enquête in te 
vullen of geen toegang hadden tot het internet, stelden we 
aan onze balies computers en begeleiding ter beschikking.  
Deze huurders konden ook terecht bij hun wijkmonitor of 
bij onze sociale partners in hun wijk voor hulp. 

241 huurders (3% responsgraad) vulden de enquête 
helemaal in. We merkten echter dat nog eens zoveel 
huurders (244 om exact te zijn) de enquête deels invulden, 
maar niet vervolledigden. Deze resultaten worden door 
de tevredenheidstool echter niet in rekening genomen. 

Voor WoninGent is dit de eerste globale tevredenheidsmeting 
sinds de fusie in 2011. We beschouwen de resultaten van 
de enquête dan ook als een nulmeting. We plannen immers 
om vanaf nu met regelmatige intervallen een dergelijke 
tevredenheidsenquête af te nemen. Dit moet ons toelaten om 
onze werking op structurele wijze in functie van de feedback 
van onze bewoners te evalueren en waar nodig bij te sturen. 
Daarbij zullen we ook verdere acties nemen om een groter 
aantal anderstalige en sociaal kwetsbare huurders te bereiken 
met onze bevragingen. 

In 2018 plannen we om een vervolgtraject te koppelen aan 
de tevredenheidsenquête. Omdat we gebruikmaakten van 
een tool ontwikkeld voor alle SHM’s15 in Vlaanderen, waren 
de vragen vrij algemeen. We willen daarom tijdens diverse 
klankbordgroepen met bewoners dieper ingaan op bepaalde 
thema’s zoals leefbaarheid, onderhoud en herstel van de 
woning … . Het opzet van deze klankbordgroepen is om 
bewoners actief en creatief te laten meedenken aan haalbare 
voorstellen die onze dienstverlening kunnen verbeteren.  
Uit de tevredenheidsenquête kwam overigens prominent naar 
voren dat bewoners vragende partij zijn om mee te denken 
aan de plannen en activiteiten van WoninGent.

15  SHM = sociale huisvestingsmaatschappij.
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•  Ik kan mijn woning goed verwarmen: 73 %

• Mijn woning is groot genoeg: 72,5 %

•  Mijn woning ziet er goed uit langs de 
buitenkant: 70 %

• Ik voel me veilig in mijn woning: 70 %

•  De kwaliteit van de keuken, badkamer en 
sanitair is goed: 61 %

•  De gemeenschappelijke delen zijn goed 
ingericht: 57 %

•  Overdag voel ik me veilig in mijn buurt: 84 %

•  Er zijn genoeg bomen, planten, pleinen en 
parkjes in mijn buurt: 83 %

•  Er zijn genoeg winkels in mijn buurt: 77 %

• Ik woon in een mooie buurt: 76 %

•  Ik begrijp de communicatie (brieven, 
nieuwsbrieven, bewonerskrant, ...) van 
WoninGent: 90,5 %

• De medewerkers zijn beleefd: 82 %

•  Ik vind de info in de nieuwsbrief/bewonerskrant 
interessant: 79 %

•  De medewerkers zijn gemakkelijk te bereiken: 70 %

•  De medewerkers hebben aandacht en begrip 
voor mijn problemen en vragen: 65 %

•  Ik heb last van lawaai (bv. buren, verkeer, …): 60 %

•  Medebewoners respecteren de 
gemeenschappelijke delen niet: 57,5 %

•  WoninGent kan mijn woning beter 
onderhouden: 55 %

•  Er ligt rommel en zwerfvuil in mijn buurt: 72,5 %

• Er ligt hondenpoep in mijn buurt: 65,5 %

•  Ik heb last van andere bewoners bv. omdat ze 
lawaai maken, omdat ze ruziemaken, omdat ze 
hun tuin niet goed onderhouden, … : 57,5 %

•  ‘s Avonds en ’s nachts voel ik me niet veilig in 
mijn buurt: 44 %

•  Er is graffi ti en vandalisme in mijn buurt: 43 %

•  Ik wil dat WoninGent naar mijn mening 
luistert over haar plannen: 81 %; Op dit 
moment doet WoninGent dit nog niet 
voldoende: 32 %

•  Ik wil dat WoninGent rekening houdt met 
mijn mening over haar plannen en activiteiten: 
80 %;  Op dit moment doet WoninGent dit 
nog niet voldoende: 32 %

Over hun sociale 
woning

Over hun buurt Over de dienstverlening 
door WoninGent

Scoren goed

tevr eden
tevr eden

tevr eden

Scoren goed Scoren goed

Kunnen beter Kunnen beter

De belangrijkste resultaten van de tevr edenheidenquête

Kunnen beter

70%

74%

64%
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Een gebruiksvriendelijke website

WoninGent lanceerde in 2017 een nieuwe website waar 
kandidaten en huurders op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
manier alle nodige info terugvinden over huren, wonen en kopen 
bij WoninGent. Daarenboven kunnen huurders ook bepaalde 
administratieve zaken via de website regelen zoals. o.a. een 
herstelling aanvragen of ongedierte melden. In de toekomst 
willen we dit administratieve luik van onze website nog gevoelig 
uitbreiden. 

Gebruiksvriendelijkheid was het kernbegrip bij de ontwikkeling van 
onze nieuwe website. Dit vertaalt zich op alle gebied in eenvoud: 
een duidelijke structuur, leesbare teksten en een vlotte navigatie 
zonder franjes. 

We wilden een website afgestemd op onze doelgroep. Een website 
waar huurders vlot hun weg in vinden. Daarom betrokken we onze 
huurders bij de ontwikkeling van de website. In de opstartfase werd 
de participatiegroep Nieuw Gent bevraagd. Zij maakten een analyse 
van wat ze goed of slecht vonden aan de oude website en hoe de 
nieuwe website er voor hen moest uitzien. 

Tijdens de ontwikkelingsfase werd een demoversie van de website 
uitgebreid getest met enkele huurders. Deze testen leverden 
waardevolle feedback op die verwerkt werd in het uiteindelijke 
ontwerp van de site. 

willen we dit administratieve luik van onze website nog gevoelig 

Gebruiksvriendelijkheid was het kernbegrip bij de ontwikkeling van 
onze nieuwe website. Dit vertaalt zich op alle gebied in eenvoud: 

We wilden een website afgestemd op onze doelgroep. Een website 
waar huurders vlot hun weg in vinden. Daarom betrokken we onze 
huurders bij de ontwikkeling van de website. In de opstartfase werd 
de participatiegroep Nieuw Gent bevraagd. Zij maakten een analyse 
van wat ze goed of slecht vonden aan de oude website en hoe de 

ontwerp van de site. 

Als kers op de taart investeerden 
we in twee applicaties: een 
herstellingsapplicatie en 
een gebouwenapplicatie.
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Meer dan gewoon  een huisje
Met onze herstellingstool kunnen huurders heel eenvoudig online een 
herstelling in hun woning of gebouw aanvragen. 

Om huurders visueel te ondersteunen bij hun aanvraag, werd de tool 
vormgegeven als een gebouw. Huurders klikken op de kamer waar 
een herstelling moet gebeuren en kiezen het object dat moet worden 
hersteld. Daarbij informeren we hen ineens ook of de kosten van de 
herstelling voor henzelf of voor WoninGent zijn. Ze kunnen er ook 
nuttige onderhoudstips lezen. Via een eenvoudig invulformulier kan 
de herstellingsaanvraag worden voltooid. 

Bekijk al on ze gebouwen op on ze website
Op onze nieuwe website kan de bezoeker met één muisklik al onze 
gebouwen bekijken. Dit gaat zowel over bewoonde gebouwen als over 
projecten in uitvoering en voorbereiding. 

De bezoeker kan bovendien zijn zoekopdracht fi lteren op:

 › Wijk

 › Huis of appartement

 › Aantal slaapkamers

 › Of de woning is aangepast aan een zorgbehoefte of niet 

Zo kunnen kandidaat-huurders een geïnformeerde wijkkeuze maken 
bij hun inschrijving op de wachtlijst. 
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WoninGent = toegankelijk en modern

In 2017 kreeg de huisstijl van WoninGent een complete make-
over. Op basis van het bestaande logo werd een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld. Met onze nieuwe huisstijl willen we toegankelijkheid 
& vriendelijkheid, samenwerking & openheid – kortom een 
thuisgevoel uitstralen. 

We gaan voor moderne warme kleuren, het huis als centrale 
visuele element en een prominente plek voor onze bewoners 
in de beeldvorming. Ook onze schrijfstijl passen we aan: De je-
vorm komt centraal te staan en we drijven de klare taal in onze 
communicatie nog op.

WijsWon en 
Met de nieuwe huisstijl kreeg ook 
het bewonerskrantje van WoninGent 
een nieuw jasje én een nieuwe naam: 
WijsWonen. In dit magazine vinden 
bewoners heel wat nuttige informatie 
en tips over wonen bij WoninGent. 
Verstandig (=wijs) wonen dus. We 
hopen ook dat het op z’n Gents wijs 
(= leuk) wonen is bij ons.
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316 klachten
183 gegrond 

189 klachten
96 gegrond 

145 klachten
64 gegrond 

184 klachten
133 gegrond 

2014

2015

2016

2017
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Klachtenprocedure onder de loep

Klachten in 2017

In 2017 ontving WoninGent 184 klachten:

 ›  Het grootste deel had betrekking op 
betwistingen van facturen. 

 ›  Daarnaast ontvingen we ook klachten over 
onopgeloste technische meldingen, overlast 
van buren, derving huurgenot en de lange 
wachttijd voor een sociale woning.

2017 kende een stijging van het aantal klachten 
t.o.v. het jaar 2016. Deze trend kunnen we 
vooral verklaren door de volgende drie zaken:

 ›  In 2017 verbeterden we onze 
klachtenregistratie, waardoor klachten 
centraal gecapteerd en behandeld worden. 
We hebben ook onze defi nitie van wat 
we als klacht beschouwen verruimd. 
Waar vroeger een eerder formele defi nitie 
werd gehanteerd met bijhorende strikte, 
formele procedures, interpreteren we vanaf 
2017 het concept klacht een pak ruimer. 
We willen immers op basis van klachten 
en opmerkingen van onze huurders een 
duidelijk zicht krijgen op welke zaken we 
beter kunnen doen voor hen. 

 ›  We zetten in op de brede bekendmaking 
van ons nieuwe, algemene klachtenadres 
ikhebeenvraag@woningent.be, waardoor 
een klacht indienen sneller en vlotter gaat. 

 ›  We maakten ook een grote inhaalbeweging 
m.b.t. de afrekeningen, wat een toename 
veroorzaakte van het aantal klachten m.b.t. 
facturatie. 

Naar een verdere optimalisatie van onze 
klachtenbehandeling

Het in 2016 opgestarte project om de 
klachtenbehandeling te analyseren en verbeteren 
met aandacht voor een organisatiebrede aanpak 
en gestroomlijnde communicatie zetten we in 
2017 verder. 

Dit deden we o.a. door de ingebruikname van 
één generiek e-mailadres om alle klachten te 
centraliseren nl. ikhebeenvraag@woningent.be. 
Huurders kunnen nu terecht op één adres voor al 
hun klachten en opmerkingen, wat het indienen 
van een klacht sneller en eenvoudiger maakt.

Daarnaast lanceerden we onze vernieuwde 
website. Het is een belangrijke mijlpaal om onze 
huurders correct te informeren en klachten te 
voorkomen. Een gesmaakt onderdeel van deze 
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website is de herstellingsapplicatie, waarbij 
een visuele tool toelaat om op een eenvoudige 
manier technische meldingen te doen. Ook 
zonder een grondige kennis van het Nederlands 
kunnen huurders nu een goede melding maken. 

Tot slot troffen we verdere voorbereidingen om 
tot de realisatie van één centrale front offi ce te 
komen. Modelbrieven werden geïnventariseerd 
en zullen – waar dit nog niet is gebeurd - in klare 
taal worden herschreven. We zetten ook in op 
een goede communicatie per e-mail en een meer 
directe communicatiestijl. 

Operationele verbeteringen

In 2017 namen we de globale werking 
van onze gebouwenwerking inclusief onze 
aanpak van technische meldingen onder 
de loep. Dit resulteerde in een aangepaste 
organisatiestructuur (zie verder). De bedoeling is 
om in de loop van 2018 onze herstellingsteams 
wijkgebonden te organiseren. Dit moet een 
snellere responstermijn, een betere evaluatie van 
het technische mankement ter plaatse en een 
betere communicatie met de huurder omtrent 
huurders- en verhuurdersverantwoordelijkheden 
mogelijk maken. 

We zien echter dat huurders ook vaak foute 
verwachtingen hebben, wat zich in 2017 vertaalt in 
een groot aantal ongegronde technische klachten. 
Deze gaan bv. over de vervanging van batterijen in 
rookmelders, het aanbieden van keukentoestellen 
en de frequentie van poetsen in de gemene 
delen. WoninGent plant om in 2018 verdere 
communicatie- en sensibiliseringscampagnes op te 
zetten en zal ook bewonersgroepen en vrijwilligers 
inschakelen om huurders correct te informeren. 

Wat betreft de afrekeningen werkten we de 
achterstand m.b.t. de defi nitieve afrekeningen 
in 2017 verder weg. In 2018 zal de focus liggen 
op het reduceren van de termijn waarbinnen 
huurders hun tussentijdse afrekening ontvangen.  
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Onze huurders en 
kandidaten in 2017

4
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7.950

64% >50j

Aantal huurders

Inkomen (cumulatief percentage)

Profi el huurders

82,6% 17,4%

Huurders

Won ingen

53% 19%

11%
60%

72%

€ 16.197,33

€ 18.697,33

Marktwaarde Marktwaarde

Huurprijs Huurprijs

<

<

16%

Mediaan € 454 Mediaan € 545

Mediaan € 203 Mediaan € 274

Gemiddelde € 479 Gemiddelde € 661

Gemiddelde € 241 Gemiddelde € 332

8.995

38
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599516 IN UIT

Aantal uitgaande 
plaatsbeschrijvingen

Aantal ingaande 
plaatsbeschrijvingen

Al huurder

Exit WoninGent

Vergrijzing

Mutatie

Nieuwe huurder

Kandidaten

51% 21%

31%

35%

35%

34%

65%

478 595

05%
23%

71%

80%

€ 6.197,33

€ 16.197,33

€ 18.697,33

Toewijzingen Hoofdredenen verhuis

<

<

<

22%

6.351

71% <50j

Aantal kandidaat-huurders

Inkomen (cumulatief percentage)

Profi el kandidaat-huurders

Verhuringen

Vergrijzing 
(rusthuis/overlijden)

Mutatie (rationele 
bezetting/herhuisvesting) 

Reden van opzeg woning

187201207 Exit WoninGent 
(vrijwillig/uitzetting) 

3916  Cijfers d.d. 31.12.2017
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Samenstelling gezin
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Samenstelling gezin

Zittende huurders Kandidaat-huurders

Gezinstype Aantal % Cum. % Aantal % Cum. %

alleenstaande 4.224 53,13 53,13 3.243 51,06 51,06

1 volwassene + 
kind(eren)

1.482 18,64 71,77 1.308 20,60 71,66

1 volwassene + 
bijwoner(s)

73 0,92 72,69 43 0,68 72,34

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

66 0,83 73,52 28 0,44 72,78

2 volwassenen 851 10,70 84,23 341 5,37 78,15

2 volwassenen + 
kind(eren)

1.214 15,27 99,50 1.341 21,11 99,26

2 volwassenen + 
bijwoner(s) 

7 0,09 99,58 5 0,08 99,34

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

33 0,42 100,00 42 0,66 100,00

TOTAAL 7.950 100 100,00 6.351 100 100

Samenstelling gezin

40
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Leeftijd

Zittende huurders Kandidaat-huurders

Leeftijd Aantal % Cum.  % Aantal % Cum.  %

Jonger dan 20 
jaar

10 0,13 0,13 93 1,46 1,46

van 20 tot 30 jaar 419 5,27 5,40 1.439 22,66 24,12

van 30 tot 40 jaar 1001 12,59 17,99 1.593 25,08 49,20

van 40 tot 50 jaar 1.421 17,87 35,86 1.408 22,17 71,37

van 50 tot 60 jaar 1.597 20,09 55,95 929 14,63 86,00

van 60 tot 70 jaar 1.490 18,74 74,69 590 9,29 95,29

van 70 tot 80 jaar 1.192 14,99 89,69 225 3,54 98,83

van 80 tot 90 jaar 700 8,81 98,49 66 1,04 99,87

van 90 tot 100 jaar 119 1,50 99,99 8 0,13 100,00

100 jaar en ouder 1 0,01 100,00 0 0,00 100,00

TOTAAL 7.950 100 100 6.351 100 100
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Inkomen

Zittende huurders Kandidaat-huurders

Inkomen Aantal % Cum.  % Aantal % Cum. %

0 - 6.197,33 286 3,60 3,60 1.510 23,78 23,78

6.197,34 - 8.697,33 210 2,64 6,24 405 6,38 30,15

8.697,34 - 11.197,33 824 10,36 16,60 702 11,05 41,21

11.197,34 - 13.697,33 1.607 20,21 36,82 1.003 15,79 57,00

13.697,34 - 16.197,33 1.828 22,99 59,81 889 14,00 71,00

16.197,34 - 18.697,33 979 12,31 72,13 550 8,66 79,66

18.697,34 - 21.197,33 546 6,87 78,99 329 5,18 84,84

21.197,34 - 23.697,33 394 4,96 83,95 279 4,39 89,23

23.697,34 - 26.197,33 296 3,72 87,67 195 3,07 92,30

26.197,34 - 28.697,33 233 2,93 90,60 132 2,08 94,38

28.697,34 - 31.197,33 199 2,50 93,11 108 1,70 96,08

31.197,34 - 33.697,33 120 1,51 94,62 85 1,34 97,42

33.697,34 - 36.197,33 99 1,25 95,86 61 0,96 98,38

36.197,34 - 38.697,33 72 0,91 96,77 41 0,65 99,02

38.697,34 - 41.197,33 62 0,78 97,55 22 0,35 99,37

41.197,34 -  195 2,45 100,00 40 0,63 100,00

TOTAAL 7.950 100 100 6.351 100 100
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Huurders

Huurprijs Aantal % Cum. %

101-125 10 0,13 0,13

126-150 489 6,15 6,28

151-175 1.555 19,56 25,84

176-200 1.305 16,42 42,25

201-225 719 9,04 51,30

226-250 992 12,48 63,77

251-275 497 6,25 70,03

276-300 379 4,77 74,79

301-325 287 3,61 78,40

326-350 232 2,92 81,32

351-375 214 2,69 84,01

376-400 224 2,82 86,83

401-425 153 1,92 88,75

426-450 187 2,35 91,11

451-475 160 2,01 93,12

476-500 132 1,66 94,78

501-525 143 1,80 96,58

526-550 56 0,70 97,28

551-575 34 0,43 97,71

576-600 46 0,58 98,29

601-625 33 0,42 98,70

626-650 15 0,19 98,89

651-675 14 0,18 99,07

676-700 29 0,36 99,43

701-726 9 0,11 99,55

726-750 18 0,23 99,77

751-775 6 0,08 99,85

776-800 12 0,15 100,00

Totaal 7.950 100 100
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TYPE WONING AANTAL % Woningen aangepast aan personen met een zorgbehoefte

Studio 462 5,14  › 11 studio’s voor bejaarden.

3.350 37,24  › 698 appartementen voor bejaarden17.

 › 15 appartementen voor personen met een handicap.

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

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

2.761 30,69  › 26 appartementen voor personen met een handicap.

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

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

807 8,97

48 0,53

110 1,22  › 101 eengezinswoningen met één slaapkamer zijn bejaardenwoningen.

264 2,93

1.009 11,22

171 1,90

12 0,13

1 0,01

TOTAAL 8.995 100

Overzicht Sociale Woningen

44

x1

x2

x3

x3

x2/2,5

x1/1,5

x4

x4

x5

x6

Huis

Appartement

17  Gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer worden over het hele patrimonium voorbehouden voor bejaarde personen conform het Lokaal 
Toewijsreglement van Stad Gent.
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1. Gebouwenwerking maakt zich klaar 
voor de toekomst

In 2017 zetten we een belangrijke stap om gebouwenwerking aan te 
passen aan de uitdagingen van de toekomst. Van een sterk hiërarchische 
structuur naar een horizontale structuur met minder afdelingen en met een 
cultuur van openheid, samenwerking, dienstbaarheid, training en meer 
verantwoordelijkheid voor alle medewerkers.

De gebouwenwerking van WoninGent kende de voorbije jaren een aantal 
herstructureringen. Vooral na de fusie werden diensten van de gefuseerde 
huisvestigingsmaatschappijen samengevoegd tot nieuwe diensten en 
afdelingen. Het beheren van meer dan 9.000 woningen en appartementen 
vraagt echter een andere aanpak dan diensten samenvoegen. 
Een specialisatie drong zich op. 

Grote bouwprojecten en het aanpakken van de leegstand kregen de 
eerste jaren veel aandacht en zullen uiteraard belangrijk blijven, maar 
WoninGent schakelde in 2017 een versnelling hoger. Het beheer van een 
groot patrimonium vereist immers een integrale aanpak. We zetten sterk in 
op het uitwerken van een visie rond vastgoed, onderhoud, veiligheid, Life 
Cycle Management, energie, duurzaamheid, … Dit resulteerde in een nieuw 
organogram en een nieuwe organisatiestructuur.

5
WoninGent 
2.0.

2018+
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Een nieuw organogram

In maart 2017 keurde de raad van bestuur 
de nieuwe organisatiestructuur goed. 
Na een evaluatie en in overleg met de 
afdelingshoofden, zochten we naar een 
optimalisatie van de werking en daarom 
was er in november 2017 een verfi jning van 
de structuur.

De nieuwe structuur van Gebouwenwerking 
bestaat uit vier afdelingen:

Gebouwenwerking

Vastgoed Gebouwenbeheer Onderhoud & 
Omgevingswerken

Bouwprojecten
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De afdeling vastgoed brengt in kaart waarover 
WoninGent beschikt: Niet alleen een inventaris, 
maar ook de bouwtechnische staat van de 
gebouwen. Op basis van deze conditiemetingen 
staat de afdeling ook in voor de opmaak van 
de meerjarenplanning onderhoud en renovatie. 
De ingaande en uitgaande plaatsbeschrijvingen 
blijven zeer belangrijk voor de huurcontracten en 
maken de medewerkers in de toekomst op via een 
digitale tool. Tenslotte behandelt deze afdeling 
alle vastgoedtransacties (kopen en verkopen) en 
initieert ze projecten om het gebouwpatrimonium 
van WoninGent duurzamer en energie effi ciënter 
te maken.

De afdeling gebouwenbeheer heeft als twee 
belangrijkste opdrachten het technisch in goede 
staat houden van de gebouwen en het zo snel 
mogelijk wegwerken van de leegstand. Hiervoor 
beschikt de afdeling over een ploeg stielmannen 
(en vrouwen) en kan ze ook een beroep doen op 
verschillende raamcontracten. Centraal in deze 
afdeling staat de eigenaarsverantwoordelijkheid.

De afdeling onderhoud en omgevingswerken 
staat in voor het poetsen van de 
gemeenschappelijke delen van de gebouwen 
en het verwijderen van sluikstort. Ze is ook 
verantwoordelijk voor huisvuil, groenonderhoud 
en ongediertebestrijding. De afdeling coördineert 
verder de kleine herstellingswerken bij huurders en 
geeft technisch advies. Ze staat tot slot in voor de 
veiligheid in de gebouwen. 

De afdeling bouwprojecten staat in voor 
de grote renovatie-, vervangingsbouw- en 
nieuwbouwprojecten. In de meerjarenplanning 
staan heel wat grote bouwprojecten zoals het 
Rabot en Nieuw Gent. De coördinatie van de 
dossiers in samenwerking met de VMSW en de 
Stad Gent zoals de opmaak, het indienen en het 
uitvoeren is de kernopdracht van deze afdeling. 
Bijzondere aandacht gaat ook naar ruimtelijk 
onderzoek, multifunctionaliteit van gebouwen, 
innovatie en samenwerkingsovereenkomsten met 
andere partijen.

Gebouwenwerking werd versterkt met een 
stafdienst. Naast een algemene opdracht van 
administratieve opdrachten staat ze in voor 
de algemene coördinatie, de opmaak van de 
overkoepelende planning, de monitoring van 
procedures en instructies voor de fi nanciële 
monitoring, Total Life Cycle Management van 
de gebouwen, klachten, raamcontracten, 
schadedossiers, rapportering en aansturing. 
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6 wijken met elk een eigen team

In 2017 werd de werking van onze arbeiders 
aangepast. Binnen de afdeling onderhoud 
en omgevingswerken bouwden we zes 
teams voor zes verschillende gebieden, 
die elk één of meerdere wijken omvatten. 
De huisvuilverwerkers zetten we polyvalent in 
en noemen we voortaan polyvalente arbeiders. 
De poetsvrouwen en de polyvalente arbeiders 
zullen binnen hun gebied in kleine ploegen 
samenwerken. Elke ploeg bestaat uit ongeveer 
zes personen. 

In dezelfde gebieden stellen we ook bij 
gebouwenbeheer zes teams samen. We bouwen 
aan zes ploegen met telkens gemiddeld zeven 
medewerkers. De aansturing van elke ploeg zal 
gebeuren door een ploegbaas. De ploegen zijn 
multidisciplinair en stellen we samen op basis 
van de verschillende deskundigheden zoals 
sanitair, cv, bevloering, schilderwerk, metselwerk, 
schrijnwerk, …  

Team kleine herstellingswerken krijgt vorm

Het team kleine herstellingswerken zal in het 
voorjaar van 2018 volledig van start gaan. Het 
team bestaat uit vier arbeiders, één ploegbaas 
en één coördinator. De doelstelling is om de 
meeste kleine herstellingswerken bij huurders 
door dit team te laten uitvoeren. Voor specifi eke 
problemen en voor de dringende taken 
‘s nachts en tijdens het weekend sluiten we 
raamcontracten met externe aannemers af. 

Inzetten op professionalisering

Gebouwenwerking koos er bewust voor om 
sterk in te zetten op specialisatie en dit zie je 
door een aantal nieuwe functies binnen de 
organisatie. Enkele voorbeelden zijn:

 ›  Een verantwoordelijke voor het Facilitair 
Management Informatie Systeem

 ›  Een projectverantwoordelijke duurzaamheid, 
energie en water

 ›  Een verantwoordelijke brandveiligheid, gas, 
elektriciteit en water

 › Een verantwoordelijke facilitaire processen

De manager gebouwenwerking krijgt de 
ondersteuning van twee beleidsadviseurs. Eén 
adviseur is verantwoordelijk voor het algemeen 
beleid binnen gebouwenwerking en de andere 
adviseur zal instaan voor de optimalisatie van de 
werking. Deze persoon plannen we in 2018 aan 
te werven. 
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Verhogen van de efficiëntie

WoninGent zet blijvend in op het verhogen 
van de efficiëntie o.a. door het inzetten op 
bestelwagens als mobiele werkplekken. 
We startten in 2017 met het uittesten van 
een geolokalisatiesysteem in de voertuigen.

In 2017 ging er veel aandacht naar de inventarisatie 
van de gebouwen en de verdere uitrol van het 
Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS)  
(zie verder). Naast de opmaak van conditiemetingen, 
maakten we risicoanalyses van de brandveiligheid. 
WoninGent heeft een groot actieplan 
brandveiligheid uitgewerkt en in samenwerking met 
de brandweer en de Stad Gent werd een taskforce 
‘brandveiligheid’ opgericht (zie eerder).

Inventariseren en digitaliseren

Meten is weten. Dit is het vertrekpunt 
voor de creatie van een professionele 
patrimoniuminventaris. 

In 2017 maakten we voor alle appartementen, 
woningen en garages patrimoniumfiches op die 
we via een digitheek ter beschikking stellen van 
de hele organisatie. Deze patrimoniuminventaris 
vormt ook de basis van de gebouwenapplicatie 
op onze vernieuwde website. Door de integratie 
van Google maps in deze applicatie, kan 
iedereen ons volledige patrimonium nu heel 
eenvoudig online raadplegen. Daarnaast werd 
er ook een inventarisatie onroerend erfgoed 
opgemaakt. 

In de loop van 2017 wierven we een projectverant-
woordelijke meerjarenonderhoudsplanning en een 
projectverantwoordelijke energie, duurzaamheid 
en water aan. We willen immers een objectief 
en volledig overzicht krijgen van de staat van ons 
 patrimonium en ons vastgoedonderhoud. Dit moet 
ons toelaten om op korte en lange termijn onder-
houds- en duurzaamheidsplanningen op te stellen.

We  namen in 2017 al een belangrijke sprong 
voorwaarts om tot een meerjarenonderhouds-
planning te komen met de start van de structurele 
conditiemetingen (zie eerder). 

Op het gebied van energie, duurzaamheid 
en water beslisten we om te beginnen met 
drie prioritaire zaken, namelijk het bepalen 
van de meetmethode (bepalen nulmeting), 
het formuleren van de ambitieniveaus en de 
inventarisatie van financieringsmogelijkheden. 

In 2017 zetten we ook fors in op de digitalisering 
van de hele gebouwenwerking. Het vertrekpunt 
is de creatie van een nieuw en performanter 
Facility Management Informatiesysteem 
(FMIS). In 2017 werden alle voorbereidingen 
getroffen i.s.m. de leverancier en onze ICT-
afdeling met als doelstelling om midden 2018 
het nieuwe systeem operationeel te hebben. 
Daarnaast bereidden we de digitalisering van 
de plaatsbeschrijvingen voor. Vanaf midden 
2018 willen we immers alle plaatsbeschrijvingen 
digitaal laten verlopen. 
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2. Bewonerswerking:  
naar één centraal onthaal

WoninGent startte in 2017 met de uitbouw van 
een geïntegreerde, klantvriendelijke dienstverlening. 
Eén van de speerpunten is een centraal onthaal 
(front office) dat fungeert als aanspreekpunt voor 
alle vragen van huurders en kandidaat-huurders. 
Dit onthaal zal ondersteund worden door een sterke 
en vlot draaiende back-office. 

In 2017 troffen we achter de schermen een 
heel pak voorbereidingen om de implementatie 
van deze front office mogelijk te maken. Een 
belangrijke eerste stap was de integratie van 
onze meldcentrale voor herstellingsaanvragen 
in onze bewonerswerking. Deze meldcentrale 
verhuisde ook fysiek naar de kantoren van onze 
bewonerswerking. 

Daarnaast werkten we verder aan de 
optimalisering van de werkinstrumenten van 
bewonerswerking door o.a. de digitalisering 
van huurders- en kandidatendossiers, de 
implementatie van meetsystemen en data-
uitwisseling met partners. Er werden verder 
eerste testen gedaan met een centraal 
e-mailadres en ook alle vragen over het gebruik 
van onze woningen en gebouwen die niet van 
sociale aard zijn werden gecentraliseerd. 

De bedoeling is om vanaf 2018 de implementatie 
van het centrale onthaal gefaseerd uit te rollen. 
We zullen daarbij starten met de werking van 
onze wijkmonitoren. 

Een tweede belangrijke thema in 2017 voor onze 
bewonerswerking was activering en participatie. 
We willen immers met onze bewoners in dialoog 
gaan en hen actief betrekken om de leefbaarheid 
in hun gebouw of wijk te verbeteren. In 2017 
zetten we o.a. in op de uitbreiding van ons 
vrijwilligersnetwerk en ondersteunden we diverse 
bewonersgroepen (zie eerder). 

_JAARVERSLAG 2017.indd   50 28/05/18   16:10



51

3. Nieuwe kantoren en  
activiteitsgericht werken 

WoninGent heeft al sinds de fusie in 2011 
de intentie om alle diensten te centraliseren 
in één gebouw. Momenteel hebben we nog 
vier vestigingen, waarvan de locatie historisch 
verankerd is met de fusiepartners. In 2017 
besliste de raad van bestuur van WoninGent 
om een nieuw kantoorgebouw met magazijn 
op te trekken in de wijk Nieuw Gent. Het is 
een doelbewuste keuze om ons te vestigen 
midden tussen onze bewoners in één van onze 
grootste sociale woonwijken. Want we willen 
als sociale huisvestingsmaatschappij dicht 
bij onze bewoners staan en toegankelijk zijn 
voor onze bewoners. Overigens is de volledige 
bewonerswerking van WoninGent inclusief de 
baliewerking vandaag al gevestigd in de wijk 
Nieuw Gent. 

WoninGent wil op alle gebied evolueren 
naar een moderne organisatie, klaar voor de 
toekomst. In onze nieuwe kantoren zullen 
we dan ook activiteitsgericht gaan werken. 
Daarom nam WoninGent midden 2017 een 
gespecialiseerd studiebureau onder de arm.  
Zij begeleidden ons om een programma van 
eisen op te stellen voor het nieuwe kantoor. 

Dit gebeurde onder de vorm van een intensief 
participatief traject met medewerkers van 
zowel gebouwenwerking, interne werking als 
bewonerswerking. Tijdens klankbordgroepen 
en workshops kwamen deze medewerkers tot 
een concept waarin rekening is gehouden met 
de diverse profielen die bij WoninGent aan de 
slag zijn. Dit leidde tot een beeldkwaliteitsplan, 
waarin we het activiteitsgericht werken specifiek 
op maat van WoninGent uitwerkten. Dit plan 
geldt als vertrekpunt voor het ontwerp en de 
inrichting van onze toekomstige kantoren.

Ter voorbereiding van de effectieve 
implementatie van het activiteitsgericht werken 
zal WoninGent vanaf 2018 een vervolgtraject 
uitwerken. Activiteitsgericht werken is immers 
niet iets wat je van de ene op de andere dag 
zomaar doet. Er komt heel wat voorbereiding 
aan te pas. Het vervolgtraject omvat dan ook 
verschillende deelprojecten die opgenomen 
zijn in de drie hoofdcomponenten: het fysieke, 
het ICT en het mentale component. Ook bij 
dit vervolgtraject staat de betrokkenheid en 
participatie van de medewerkers centraal. 
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4. Een moderne werkgever

In 2017 werd er verder gewerkt aan de uitbouw 
van een coherent personeelsbeleid dat gestoeld 
is op vijf basisprincipes:

Duurzaam werken

In veel bedrijven worden vandaag de werktijden 
aangepast om op een moderne manier met 
werken om te gaan. Met meer vrijheid voor de 
werknemers, een betere work-life balans en een 
beoordeling op basis van prestaties in plaats van 
aanwezigheid op kantoor. 

Ook bij WoninGent zetten we in 2017 verdere 
stappen in die richting. We namen verschillende 
maatregelen om medewerkers toe te laten meer 
tijds- en plaatsonafhankelijk te werken:

 ›  De vakantieregeling werd fl exibeler 
gemaakt. Zo kunnen medewerkers nu vijf 
vakantiedagen overdragen naar het volgende 
jaar en is er geen collectief verlof meer 
tijdens de Gentse Feesten. Medewerkers 
kunnen deze vakantiedagen nu vrij 
opnemen. 

 ›  We werkten een fl exibele uurregeling uit 
voor bedienden, waarbij gewerkt wordt met 
glijdende uren. 

 ›  Vanaf oktober 2017 startte een proefproject 
rond thuiswerken. 

WoninGent wil een moderne werkgever zijn die 
medewerkers alle faciliteiten aanbiedt, zodat ze 
optimaal kunnen werken en hun competenties 
ten volle kunnen inzetten voor WoninGent. 
Cruciaal hierbij zijn de verantwoordelijkheid, 
resultaatgerichtheid en samenwerking van de 
medewerkers.

De volgende jaren zullen we dan ook verder 
inzetten op een omwenteling van de organisatie 
richting activiteitsgericht werken (zie eerder). 

Transparantie

Verantwoordelijkheid
Resultaatgerichtheid

Coaching en 
begeleiding Participatie
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Start to STOP

WoninGent wil werk maken van een nieuw, 
hedendaags bedrijfsvervoerplan. Centraal daarbij 
staat het STOP-principe (Stappen, Trappen, 
Openbaar vervoer en dan pas Personenwagen). 
We sluiten daarmee aan bij de visie van de Stad 
Gent. In 2017 namen we een eerste initiatief 
om het wagengebruik voor dienstverplaatsingen 
te beperken. Voor elke vestiging schaften we 
elektrische fietsen aan. In 2018 staat de concrete 
uitwerking van het bedrijfsvervoerplan op de 
planning. 

De mening van ons personeel telt

In het najaar van 2016 nam WoninGent een 
uitvoerige enquête af bij alle personeelsleden. 
Op basis van de resultaten van de 
tevredenheidsenquête hebben we in 2017 negen 
actiepunten geformuleerd:

1.  Het verbeteren van de interne communicatie 
en informatiedoorstroming tussen de 
afdelingen.

2.  Het opstellen van een ontwikkelingsplan. 
Het implementeren van competentie- en 
talentmanagement.

3.  Het uitbouwen van een echte 
organisatiecultuur met extra aandacht voor 
samenwerking en participatie.

4.  Het aanpakken van de werkdruk en verder 
streven naar procesmatig werken. 

5.  Het opmaken van een eenduidige 
functiewaardering en loongebouw.

6.  Het beoordelen en sturen van het personeel 
op basis van hun prestaties. 

7.  Het ‘nieuwe leidinggeven’ ontwikkelen 
met oog voor prestatiegericht coachen en 
teamontwikkeling.

8.  Verder inzetten op veiligheid en gezondheid 
op het werk. 

9. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon. 

Leren = groeien

WoninGent stimuleert haar medewerkers om 
zich bij te scholen en opleidingen te volgen. 
In 2017 volgden de medewerkers samen 1.018 
uur aan opleidingen, of vier uur opleiding per 
persoon.
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PERSONEEL IN CIJFERS

PERSONEELSAFVAARDIGING

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Dalcinar Umit Caluwé Marc

De Bruyne Danny Cobbaert Marleen

De Coster Linda Mertcan Sadik

Uckuyulu Cennet Moorhem Angelique

Van den Bogaerd Véronique Schaele Ann

Vermassen Claudia -

ARBEIDSGENEESHEER PREVENTIEADVISEUR

Dr. Schepens Andreas De Coninck Tom

WERKGEVERSAFVAARDIGING

De Ceukelaire Edwin Wouters Karin

Smismans Gery
Van Goey Christophe (afvaar-

diging personeelsdienst)

Man
116 Voltijds

Vrouw
82

Aantal medewerkers in 2017

Deeltijds

Leeftijd

Comité voor preventie en bescherming op het werk 
(CPBW)

Veiligheid op de werkplaats, een gezonde werkomgeving 
en het welbevinden van elke medewerker zijn van 
prioritair belang voor WoninGent en vormen mee de 
basis van de bedrijfscultuur. WoninGent streeft er dan 
ook naar om de regionale en nationale wetgevingen en 
de Europese richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid 
na te leven en op alle beleidsniveaus te incorporeren.

20-29

24 54 52 60 8

30-39 40-49 50-59 60-65

102

167 31

96

198

Arbeider Bediende
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PERSONEELSAFVAARDIGING

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De Bruyne Danny Caluwé Marc

De Coster Linda Cobbaert Marleen

De Roeck Willem Mertcan Sadik

Moorhem Angelique Reyns Michel

Van den Bogaerd Véronique Schaele Ann

Vermassen Claudia Uckuyulu Cennet

WERKGEVERSAFVAARDIGING

De Ceukelaire Edwin Wouters Karin

Smismans Gery
Van Goey Christophe (afvaar-

diging personeelsdienst)

Ondernemingsraad (OR)

WoninGent streeft ernaar om een transparante 
onderneming te zijn die gekenmerkt wordt door 
een participatieve overlegcultuur. Een belangrijke 
rol is hierbij weggelegd voor de ondernemingsraad. 
Deze zorgt voor de opvolging van de 
arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden en 
waakt er mee over dat er voldoende werkoverleg is en 
dat alle medewerkers gelijk behandeld worden.
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6
Jaarrekening  
2017

Grote uitdagingen voor de toekomst

WoninGent sluit het boekjaar 2017 
af met een verlies van € 4.994.266,33. 
Het balanstotaal bedraagt per 31/12/2017 
€ 550.112.946,90.

De boekhoudkundige waarde 
van het patrimonium bedraagt 
€ 463.452.086,39. Er staat eind 2017 
€ 41.858.259,04 geboekt voor lopende 
werven (nieuwbouw en renovatie). 
De opgeleverde projecten bedragen in 
2017 € 14.096.740,54.

De liquiditeitspositie bedraagt per 
31/12/2017 € 22.558.349,97.

Het eigen vermogen bedraagt 
€ 216.649.076,26. De schulden op 
lange termijn nemen toe met ongeveer 
16 miljoen € tot € 289.563.086.

WoninGent blijft een sociale 
huisvestingsmaatschappij (SHM) 
waarbij de investeringen die in het 
verleden werden gemaakt een sterke 

impact hebben op het resultaat via 
afschrijvingen en vergoeding van 
vreemd vermogen. De afschrijvingen op 
gebouwen bedragen € 16.821.678,88 
en de kosten van schulden bedragen 
€ 5.883.615,93.

WoninGent blijft  geconfronteerd met de 
vaststelling dat het resultaat beïnvloed 
wordt door structurele tekorten 
die ontstaan zijn door nieuwbouw- 
en renovatieprojecten die werden 
gefinancierd onder het NFS2-systeem. 
Deze projecten leiden tot een structureel 
tekort aangezien de huurinkomsten uit 
deze projecten (die sinds de invoering 
van het Kaderbesluit Sociale Huur 
wettelijk vastliggen) niet volstaan om 
de financieringslast/afschrijvingskost en 
andere kosten te dragen.

Het FS3-systeem, dat werd ingevoerd om 
o.a. hieraan te verhelpen, volstaat niet 
om de problematiek van de negatieve 
rendabiliteit te verhelpen.

56
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WoninGent wordt als grootstedelijke 
SHM, net zoals andere gelijkaardige 
SHM’s, geconfronteerd met een 
huurderspopulatie met één van de 
laagste inkomens van Vlaanderen, 
wat inhoudt dat WoninGent veel 
lagere huurinkomsten genereert dan 
de gemiddelde SHM. De toekomstige 
instroom op de wachtlijsten zal ervoor 
zorgen dat deze inkomsten systematisch 
zullen verlagen gezien globaal bekeken 
het inkomen van kandidaat-huurders 
lager ligt dan dat van de huidige 
huurders. De financiële lacune zou 
deels verlicht kunnen worden door de 
gewestelijke sociale correctie (GSC), 
ware het niet dat WoninGent niet GSC 
gerechtigd is

WoninGent ziet zich voor belangrijke 
uitdagingen geplaatst op vlak van 
renovatie van haar patrimonium. 1/3e 
van het (sterk verouderde) patrimonium 
dient op korte termijn te worden 
vervangen; 1/4e van het patrimonium is 
toe aan een grondige (deel)renovatie. 

WoninGent investeerde de afgelopen 
jaren aanzienlijk in het bestrijden van 
de veroudering van de woningen en 
de leegstand die daardoor veroorzaakt 
wordt. 

Het is en blijft een voortdurende 
uitdaging om binnen de 
huidige regelgeving op vlak van 
huurprijsberekening en financiering 
op een financieel gezonde manier te 
kunnen voldoen aan de doelstelling 
om een voldoende groot en kwalitatief 
patrimonium aan te bieden.

De jaarrekening van WoninGent is te 
consulteren op www.woningent.be.
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RAAD VAN BESTUUR 

REYNEBEAU GUY Voorzitter vanaf 06.03.2017

BALTHAZAR TOM Voorzitter tot 06.03.2017

HOLEMANS DIRK
Ondervoorzitter tot 07.11.2017 

daarna bestuurder

HEUGHEBAERT MARC Ondervoorzitter vanaf 07.11.2017

BRACKE SOFIE Bestuurder

CLAUWAERT ALAIN Bestuurder

CETINKAYA CENGIZ Bestuurder

CODDENS RUDY Bestuurder tot 06.03.2017

DIABY KALIFA Bestuurder

HOORNAERT MARINA Bestuurder

KROBEA LIEVE Bestuurder vanaf 02.05.2017

LAMPAERT PIET Bestuurder

ROELANDT WERNER Bestuurder vanaf 02.05.2017

SERRAES GUY Bestuurder

SOUGUIR SAMI Bestuurder

VANDEKERCKHOVE BRAM Bestuurder

VANDER VENNET RUDI Bestuurder

TOEWIJSCOMITÉ

GUY REYNEBEAU Voorzitter vanaf 06.03.2017

BALTHAZAR TOM Voorzitter tot 06.03.2017

SOUGUIR SAMI Vervangend voorzitter

CETINKAYA CENGIZ Bestuurder

HOORNAERT MARINA Bestuurder

HEUGHEBAERT MARC Vervangend bestuurder 

DAGELIJKS BESTUUR 

REYNEBEAU GUY Voorzitter vanaf 06.03.2017

BALTHAZAR TOM Voorzitter tot 06.03.2017

HOLEMANS DIRK Ondervoorzitter tot 07.11.2017

HEUGHEBAERT MARC Ondervoorzitter vanaf 07.11.2017

LAMPAERT PIET Bestuurder

SOUGUIR SAMI Bestuurder

HOLEMANS DIRK
Vervangend bestuurder vanaf 

07.11.2017

HOORNAERT MARINA Vervangend bestuurder

MANAGEMENT TEAM

WOUTERS KARIN Algemeen directeur

DE CEUKELAIRE EDWIN Manager gebouwenwerking 

SMISMANS GERY Manager bewonerswerking

FIERS FRANK Afdelingshoofd boekhouding en financiën

VAN GOEY CHRISTOPHE Afdelingshoofd personeels- en organisatieontwikkeling

Beslissingsorganen 2017
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