
Infosessie RABOT  10 oktober 2020 



Technisch
• Je geluid staat af.
• Je kan je naam wijzigen.
• Bij voorkeur: speaker view.
• Stel vragen via de chat. 
• Deze sessie wordt opgenomen. 



Wat doet Welzijnszorg 
?

Armoede uitsluiten vanuit vaststelling dat mensen in armoede 
hun sociale basisrechten niet kunnen uitoefenen.

Meer dan 50 jaar armoede bestrijden in eigen land:

• Politiek werk: structureel, geen caritas
• Projecten: ondersteuning lokale armoede-initiatieven
• Educatie: sensibilisering en vorming
• Onderwijs: ontwikkelen materiaal voor basis- en secundair onderwijs
• Fondsenwerving: lokale acties (bijv. Soep op de stoep)
• Campagne: jaarlijks thema



Tussentitels hier zetten



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



Download gratis 
ons dossier

https://welzijnszorg.be/kennis

https://welzijnszorg.be/kennis


Teken 
de 
petitie
online of op 
papier (zie 
webshop)
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Programma



• Welkom
• Praktisch
• Methodisch
• Inleiding documentaire
• Trailer Rabot
• Tijd voor vragen
• Vertoning volledige film
• nabespreking



Praktisch
Online

• Aanvraag via 
info@welzijnszorg.be

• Je krijgt via wetransfer een introductiefilmpje en een
nabesprekingshandleiding

• De online film krijg je op aanvraag bij info@dalton.be
• Op de dag van de vertoning krijg je toegang tot de film op 

de website van Dalton

mailto:info@welzijnszorg.be
mailto:info@dalton.be


Praktisch
Online

• Maak een uitnodiging en laat mensen zich per mail 
inschrijven

• Maak een Zoom sessie aan en stuur de link van de sessie
naar de ingeschrevenen. ( via jouw verenigning of via 
welzijnszorg)

• Op de dag van de vertoning krijg je toegang tot de film op 
de website van Dalton

• PRIJS: 50 euro aan Dalton productions ( copyrights)



Praktisch
Online

• zorg dat het introductiefilmpje van Welzijnszorg en de film 
klaar staan op jouw computer

• Deel jouw scherm met de deelnemers en  speel de film
• Maak gebruik van de nabesprekingstips
• Graag een terugkoppeling aan kris.dom@welzijnszorg.be

mailto:kris.dom@welzijnszorg.be


Praktisch offline
Aanvragen bij de regionale educatief medewerker

van Welzijnszorg.
https://welzijnszorg.be/contact

De film kan dan via een regionaal medewerker op 
USB stick aangeleverd worden
of je kan hem ook online aanvragen bij
info@dalton.be

https://welzijnszorg.be/contact
mailto:info@dalton.be


Inleiding
Documentaire
Nu life later beschikbaar in een introductiefilm



huisvestingsbeleid
Verhouding eigenaars-huurders: 70%-30%
Private huur(24%) sociale huur (6%)

Verdeling overheidsmiddelen
Eigenaars (84%)  Sociale huur (14%) Private huur (2%)



Sociale huur
Wachtlijst 154000 ( rechthebbende 300000)
Wachttijd 1131 dagen gemiddeld
( 10 jaar wachttijd voor woning met 4 slaapkamers!)
Toewijs via chronologie





Twee hefbomen
• Eerste hefboom: huisvesting (Vlaamse bevoegdheid)

• Relatie tussen huisvesting en andere levensdomeinen is duidelijk

• Dit instrument wordt door overheid onderbenut:
• Er staan 154 000 huishoudens op de wachtlijst voor een sociale 

woning 
in Vlaanderen (2019) 

• Huursubsidie is bijna onbestaande in Vlaanderen



Twee hefbomen
• Tweede hefboom: inkomen (Vlaamse en federale 

bevoegdheid)

• Uitkeringen optillen tot boven de Europese armoedegrens 
(federaal al driemaal beloofd)

• Groeipakket (kinderbijslag): meer sociale correcties
(Vlaamse bevoegdheid), naar Canadees voorbeeld



De torens
Bouwjaar 1972
Drie torens van 300 appartementen
CIAM





De mensen
• Evolutie van de huurderspopulatie
• Begeleiding van kwetsbare huurders
• Verhuisbegeleiding



De samenleving



trailer



Tijd voor vragen



Samen film kijken



Korte
nabespreking
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