
Van campagne naar 

welzijnsschakelpraktijk



Welkom! 

• Je geluid staat af. 

• Je kan je naam wijzigen 
– ‘naam’ – ‘wzs gemeente’ → ‘Lut – wzs Zulte’

• Bij voorkeur: speaker view.

• We voorzien doorheen de sessie tijd om vragen te 
beantwoorden. Stel je vraag via de chat. 

• Deze sessie wordt opgenomen. 

• De presentatie wordt via mail bezorgd. 



Aanbevelingen: 

hoe goed wonen betaalbaar maken? 

Meer sociale woningen
100.000 in Vlaanderen, 10.000 in Brussel

Kwaliteit verbeteren
Inzetten op renovaties (per wijk, via rollend fonds 

en premies) & wooninspectie versterken

Privaat huren betaalbaar maken
Huurtoelages & prijscontroles

Alternatieve woonvormen stimuleren
Erkennen, financieel steunen & oplossingen voor 
statuut ‘samenwonende’

Participatie aan het woonbeleid



Hoe aan de slag gaan? 

• Nationale actie

– Petitie

• Lokale dialoog en actie

– Brief aan lokale woonactoren

– In dialoog met lokale woonactoren

– Samenwerking met lokale woonactoren



Nationale actie: petitie

• Petitie

– Online: 
www.samentegenarmoede.be

– Papier:

• 20 handtekeningen (A3)

• 250 handtekeningen (A4)

https://onbetaalbaar.welzijnszorg.be/
https://welzijnszorg.be/webshop/petitieformulier-a3-20-handtek-44
https://welzijnszorg.be/webshop/scheurblok-petitieformulier-a4-250-handtek-43


Nationale actie: petitie

• Petitie: coronaproof
– afstand houden

– mondmaskers aan

– Vermijd samenscholingen
• aantal vellen op verschillende tafels

• lijnen op de grond

– handgel

– bakje met ontsmette balpennen

– bakje met gebruikte balpennen



Nationale actie: petitie

• Petitie: indienen

– indienen via 

regioverantwoordelijke

– opsturen naar Brussel 

– uploaden via de website

→ Minister Diependaele



• vragen, ervaringen of tips?

• Laat iets weten via de chat

en we zetten jouw microfoon

aan



Lokale actie: brief aan…

• Spreek jouw lokaal bestuur aan

– met de standaardbrief van Welzijnsschakels vzw

• Ga voor een actief lokaal woonbeleid

• Creëer zelf een betaalbaar aanbod

• Ga voor een structureel en participatief 

lokaal woonoverleg

• Maak werk van aanvullende premies en

huurtoelages

• Werk aan een toegankelijk woonloket



Lokale actie: brief aan…

• Spreek jouw lokaal bestuur aan

– a.h.v. het politieke dossier van Welzijnszorg vzw, 

aangevuld met eigen lokale cijfers via
– www. provincies.incijfers.be

– intercommunales (vereniging van gemeenten)

– Aantal sociale woningen via BSO

– eigen signalen (zie verder)

– over het lokaal woonoverleg
– minstens 2 keer per jaar

– Lokale woonactoren, lokale welzijnsorganisaties, agentschap

http://www.provincies.incijfers.be/
https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/voortgang-hoe-vordert-uw-gemeente-met-de-realisatie-van-haar-bindend-sociaal


• vragen, ervaringen of tips?

• Laat iets weten via de chat

en we zetten jouw microfoon

aan



Lokale actie: dialoog

• Poll: We gaan als lokale welzijnsschakelgroep 

ook in dialoog met het lokale bestuur.



Lokale actie: dialoog

• Stap 1: Signalen in kaart brengen

– Wat leeft er in de groep? 

– 1 groep, 1 moment, 1 verslag 

– Van individueel verhaal naar collectief verhaal

– Methodiek 1: het grote woonspel

– Methodiek 2: een enquête

– Methodiek 3: een blinde kaarten

– Methodiek 4: een wandeling



Lokale actie: dialoog

• Stap 1: Signalen in kaart brengen

– methodiek 1: ‘Het grote woonspel’

• Ga het gesprek aan over verschillende thema’s: 

toegankelijkheid, kwaliteit, wooninspectie, 

gezondheid, solidair wonen, …

• Maak kennis met verschillende rechten, premies, 

alternatieve woonvormen, lokale woonactoren

• 1 pakket met alle benodigdheden: spelbord, 

dobbelsteen, pionnen, spelregels, 

achtergrondinformatie

• Gratis aan te vragen bij jouw 

regioverantwoordelijke



Lokale actie: dialoog

• Stap 1: Signalen in kaart brengen

– methodiek 2: Een enquête – ‘Google formulieren’

• snel en gratis digitale vragenlijst

• Splits vragen op naar verschillende woonsituaties

• Bied verschillende invulmogelijkheden aan: 

digitaal, fysiek, telefoon, deurbezoeken

• Bestudeer de antwoorden via ‘google formulieren’

• https://docs.google.com/forms/u/0/

https://docs.google.com/forms/u/0/


Lokale actie: dialoog

• Stap 1: Signalen in kaart brengen

– Methodiek 3 : Breng wonen in kaart in jouw gemeente

• Kies een aantal parameters

• Breng deze met de groep in kaart d.m.v. 

wandelingen

• Duid deze parameters aan op een blinde kaart

• Ga hierover in gesprek en/of werk verder aan een 

tentoonstelling



Lokale actie: dialoog

• Stap 1: Signalen in kaart brengen

– methodiek 4: Wandel samen in de buurt en kom op verhaal

• Stippel een wandeling uit langs een aantal ‘woon’plekken en ga in gesprek

– Aannemer: hoe ziet jouw huis eruit? Wat als je budget had om te 

verbouwen, wat zou jij dan veranderen? Waar droom jij van? 

– Sociaal woonmaatschappij: wat zijn jouw ervaringen? Hoe verloopt het 

contact? Wat doen ze goed? Wat zou er beter kunnen?

– Sociaal verhuurkantoor: Heb jij hier al eerder van gehoorde? Wat zijn 

jouw ervaringen hiermee? 

– Bouwwerf: is jouw huis helemaal in orde? Waar ondervind jij 

problemen? 

– Immokantoor: Het jij hier ervaring mee? Hoe ging dat? 

• Ook bij regenweer!



• vragen, ervaringen of tips?

• Laat iets weten via de chat

en we zetten jouw microfoon

aan



Lokale actie: dialoog

• Stap 2 : gesprekspartners identificeren

– Wie kan onze vragen beantwoorden? 

– Wie kan samen met ons aan de knelpunten werken? 



Lokale actie: dialoog

• Stap 3 : gesprekspartners uitnodigen

– Nodig een aantal bevoegde diensten uit

– Maak daarbij gebruik van persoonlijke contacten

– voorbeeldbrief 



• vragen, ervaringen of tips?

• Laat iets weten via de chat

en we zetten jouw microfoon

aan



Lokale actie: dialoog

• Stap 4 : de dialoog voorbereiden

– Uitgangspunt en expertise: zorgen en 

bekommernissen van mensen in een armoedesituatie

– Zoeken naar bondgenoten aan tafel

– Samen aan de slag

• Wat loopt moeilijk? 

• Waar zijn we elk apart of samen sterk in?

– Combineer formele en informele momenten



Lokale actie: dialoog

• Stap 5 : in gesprek met lokale woonactoren

– Wie zit aan de tafel vanuit de welzijnsschakel? 

– Ga uit van de eigen sterkte en die van de ander

– Geef grenzen aan

– Zorg voor een verslag 

– Ga voor 1 contactpersoon



• vragen, ervaringen of tips?

• Laat iets weten via de chat

en we zetten jouw microfoon

aan



Lokale actie: dialoog

• Stap 5 : in gesprek met lokale woonactoren

– Solidair verhuren – samenwerkingsverband Genk

• Samenbrengen van verhuurders, immosector en eigenaars

• Gesprek: hoe kunnen we de wooncrisis aanpakken?

• Ondersteuning van huurder en verhuurder

• Succes: 2 immokantoren verhuurden ondertussen aan 

maatschappelijk kwetsbare mensen



Lokale actie: dialoog

• Stap 5 : in gesprek met lokale woonactoren

– ‘Aan tafel’ – sociale woonmaatschappij Cordium
• Gezellige babbel tussen huurders en sociale 

woonmaatschappij

• Buurtbewoner nodigt 10 unieke bewoners uit

• Cordium: ronde tafel, 12 stoelen, koffie, taart, 

medewerkers

• Gesprek: zorgen, bekommernissen, vragen

• “Vroeger kon je minder goed je vinger leggen op wat 
die klacht nu precies was. Nu kunnen we dat wel 
vatten en komen de oplossingen ook.”



• vragen, ervaringen of tips?

• Laat iets weten via de chat

en we zetten jouw microfoon

aan



Lokale actie: dialoog

• Stap 6 : verder samenwerken

– Blijf naar elkaar vragen

– Zet in op informele momenten

– Maak gebruik van elkaars infrastructuur

– Neem de nodige tijd

– Bewaak jullie eigen grenzen



Lokale actie: dialoog

• Samenvatting

– Stap 1: signalen in kaart brengen

– Stap 2: gesprekspartners identificeren

– Stap 3: gesprekspartners uitnodigen

– Stap 4: de dialoog voorbereiden

– Stap 5: in gesprek met lokale woonactoren

– Stap 6: verder samenwerken



• vragen, ervaringen of tips?

• Laat iets weten via de chat

en we zetten jouw microfoon

aan



Lokale actie: samenwerking

• Poll: Heb jij al gehoord van het sociaal 

verhuurkantoor? 

Sociaal verhuurkantoor Sociale huisvestingsmaatschappij

Ingrijpen op de private huurmarkt Sociale huurmarkt

Private eigenaren verhuren 9 jaar lang via 
een sociaal verhuurkantoor aan mensen 
in een kwetsbare situatie 

Sociale huisvestingsmaatschappij als 
eigenaar van de woningen

Huurprijs op basis van onderhandeling 
met de eigenaar

Huurprijs op basis van inkomen

Toewijzing op basis van puntensysteem 
naargelang de woonnood van mensen

Toewijzing op basis van Vlaamse en lokale 
regelgeving



Lokale actie: samenwerking

• Overtuig jouw omgeving van betaalbaar wonen

– Organiseer eens een infoavond over het sociaal 

verhuurkantoor

• i.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Orbit vzw

• i.s.m. Neos, Okra, KWB, Femma, Ferm

• op een interessante locatie

• SVK Hageland: stijging van het # eigenaars

dat nadenkt over verhuren via SVK 



Lokale actie: samenwerking

• Werk samen met de huurdersbond d.m.v. 

collectief lidmaatschap

– Onbeperkt onmiddellijk juridisch advies via telefoon, 

fax of mail over huurdersdossier

– 5 (60€) of 10 (120€) lidkaarten voor individuele 

doorverwijzing naar de huurdersbond

– Driemaandelijks huurdersblad

– Huurvorming op maat

– Huurboeken tegen verminderd tarief 



Lokale actie: samenwerking

• Werk samen met de huurdersbond d.m.v. 

collectief lidmaatschap

→ INTERESSE ?

Laat iets weten via lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be

voor maandag 4 januari 2021

mailto:lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be


• vragen, ervaringen of tips?

• Laat iets weten via de chat

en we zetten jouw microfoon

aan


