
Over wonen gesproken
in gesprek met lokale woonactoren

draaiboek



Beste Welzijnsschakel

Door de jaren heen verzamelden we samen met jullie heel wat zorgen en 
bekommernissen rond wonen. De knelpunten zijn al jaren gekend: de huurmarkt is 
te krap, de prijzen zijn te hoog, de kwaliteit van een woning is vaak ronduit slecht. En 
bouwen aan onderwijs, werk, gezin en gezondheid gaat moeilijk wanneer je nergens 
thuis kan komen. 

Welzijnszorg voert campagne om dit thema opnieuw op de politieke agenda te 
plaatsen. En jullie zijn daarbij broodnodig! 
Met dit draaiboek willen we jullie graag op weg helpen om in jullie eigen gemeente in 
gesprek te gaan met lokale woonactoren. Denk daarbij aan de sociale 
woonmaatschappij, de schepen van wonen, het sociaal verhuurkantoor of lokale 
immokantoren. Samen kunnen jullie immers heel wat in beweging brengen. 

Afhankelijk van jullie ervaring om in dialoog te gaan met lokale partners, kan je dit 
draaiboek gebruiken als een houvast die jullie stap voor stap volgen. Of jullie kunnen 
dit lezen ter inspiratie en hier en daar een tip meepikken. 

Gaan jullie met dit draaiboek aan de slag? Laat ons dan zeker iets weten via 
lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be! Op die manier kan dit draaiboek blijven 
groeien en kunnen we van elkaar blijven leren. 

Veel succes!
Welzijnsschakels vzw

mailto:lut.vandenbuverie%40welzijnsschakels.be?subject=


Stap 1
Signalen in kaart brengen

Als welzijnsschakelgroep vangen jullie heel wat zorgen en bekommernissen op van men-
sen in een armoedesituatie. Dit gebeurt vaak in persoonlijke gesprekken met mensen 
tijdens informele ontmoetingsmomenten. Dit betekent dat het niet altijd eenvoudig is 
om als groep zicht te krijgen op wat er nu precies leeft over een bepaald thema. 
Misschien is alle informatie verdeeld over verschillende mensen? Soms kan het goed zijn 
om als welzijnsschakelgroep een thema op tafel te leggen en hierover uit te wisselen: 
mensen met en zonder armoede-ervaring. Zo maken jullie van verschillende 
persoonlijke verhalen een gedeeld verhaal. 

Om jullie op weg te helpen, delen we een aantal manieren om met het thema wonen 
aan de slag te gaan. Daarbij splitsen we het thema wonen steeds op in een aantal 
deelthema’s en geven we jullie een aantal voorbeeldvragen om het gesprek op gang te 
brengen. We proberen altijd in kaart te brengen wat goed loopt en wat beter kan aan 
de hand van vier methodieken. 

- Speel ‘het grote woonspel’
- Stel een enquête op en verzamel zoveel mogelijk informatie
- Breng ‘wonen’ in beeld in jouw gemeente
- Wandel samen in de buurt en kom op verhaal 

Probeer tijdens een gesprek steeds zo goed mogelijk verslag te nemen. Werk je binnen, 
dan kan je dit tijdens het gesprek al doen met een stift op grote flappen. Noteer steeds 
een aantal kernwoorden. Zo ziet ook de groep wat er wordt meegenomen en wat niet. 
Daarnaast kan iemand zo letterlijk mogelijk verslag nemen. Op die manier kan je alle 
bekommernissen en zorgen bijhouden en bundelen. 



Welzijnsschakels vzw ontwikkelde een spel om bin-
nen sociale organisaties het gesprek aan te gaan 
over het thema wonen en de moeilijkheden waar 
leden van die organisaties op botsen wanneer het 
over wonen gaat. Verschillende thema’s komen 
daarbij aan bod: betaalbaarheid, toegankelijkheid, 
kwaliteit, wooninspecties, gezondheid, solidair wo-
nen. Tegelijk maken de deelnemers van het spel ken-
nis met verschillende rechten en premies en allerlei 
alternatieve woonvormen. 

Vraag dit spel als welzijnsschakelgroep gratis aan bij 
jouw regioverantwoordelijke. Dit pakket omvat alle 
benodigdheden (spelbord, dobbelsteen, pionnen, 
spelregels en achtergrondinformatie). 

[Speel ‘het grote woonspel’]
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- Speel dit spel met een beperkt groepje en zorg voor een voldoende groot
 lokaal. 
- Plaats de deelnemers op voldoende afstand van elkaar en blijf gedurende het
 spel op jouw plekje zitten. Bij verplaatsing, doe je steeds jouw mondmasker
 aan. 
- Duid een spelmeester aan. Deze persoon leidt het gesprek in goede banen en
 is verantwoordelijk voor het ‘gooien van de dobbelsteen’ en het ‘verplaatsen
 van de pionnen’. Gebruik daarbij een grote dobbelsteen die iedereen kan zien.
 Of maak gebruik van een digitale dobbelsteen. De spelmeester is de enige
 persoon die tijdens het spel rondloopt. H/zij draagt daarbij een mondmasker. 
- Stel de tafels op zo’n manier op zodat de spelmeester makkelijk bij de pionnen
 kan. 
- Ontsmet steeds de verschillende onderdelen van het spel voor je deze
 opbergt. Op deze manier kan je de volgende keer met een gerust hart verder
 spelen. 



[Stel een enquête op 
en verzamel zoveel mogelijk informatie]

Met ‘Google Formulieren’ maak je snel 
en gratis een korte vragenlijst op. Splits 
daarbij de vragen zeker op naar 
verschillende woonsituaties: sociale 
huurders, private huurders, private 
eigenaars. Met dank aan de 
welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere, 
vind je een heleboel voorbeeldvragen in 
bijlage 1

Deze vragenlijst kan je bezorgen aan 
iedereen met een e-mailadres. Bereik je 
zo niet iedereen, dan kan je de 
vragenlijst samen overlopen in de 
welzijnsschakel. 

Heb je alle gegevens verzameld, dan kan je via ‘Google Formulieren’ de antwoorden op 
verschillende manieren weergeven, bekijken en interpreteren. Op die manier krijgen
jullie snel inzicht in de huidige woonsituatie van jullie gemeente of stad.

Hier kunnen jullie aan de start: https://docs.google.com/forms/u/0/
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- Een aantal mensen zullen de enquête thuis kunnen invullen via hun telefoon,
 laptop of computer. 
- Of misschien kunnen ze gebruik maken van een computer in de welzijnsschakel.
 Ontsmet deze met alcohol na elk gebruik. Vraag mensen ook om hun handen te
 wassen met alcoholgel voor en na het gebruik van de computer
- Vul je samen de enquête in, draag dan steeds een mondmasker en probeer
 voldoende afstand te bewaren. 

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


[Breng ‘wonen’ in beeld 
in jouw gemeente]

Kies een aantal parameters uit en breng deze samen met de groep of als individu in 
beeld. Denk daarbij aan parameters die te maken hebben met wonen. Bijvoorbeeld: 

- Sociale woning
- Woning sociaal verhuurkantoor 
- Leegstand
- Woning te koop, eventueel verder toegespitst naar prijsklasse
- Woning te huur, eventueel verder toegespitst naar prijsklasse

Neem het stratenplan van jouw gemeente erbij en stippel een of meerdere wandelingen 
uit in jouw gemeente. Probeer daarbij elke straat in jouw gemeente op te nemen. Duidt 
tijdens je wandeling elke parameter aan op de kaart. Zie je bijvoorbeeld een sociale 
woning in de ‘kasteelstraat’, zet dan zo nauwkeurig mogelijk een stipje op de 
stratenkaart van jouw gemeente. Elke sociale woning verdient een stipje. Probeer op die 
manier alle parameters in kaart te brengen in alle straten in jouw gemeente. Je kan het 
werk verdelen als groep door verschillende wandelingen uit te stippelen en/of door de 
parameters te verdelen. 

Foto’s en project: Prof. Dr. Jan Masschelein, i.k.v. ‘Labo: ontwerpen van educatieve praktijken’ (Laboratorium voor Educatie en 
Samenleving, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, KU Leuven.)

Stratenplan Athene               blinde kaart 1: Graffiti                blinde kaart 2: leegstand



Als alle wandelingen gewandeld zijn en alle gekozen parameters in kaart zijn gebracht, 
breng je deze ‘stippen’ per parameter over op een lege kaart.  Daarvoor leg je 
bijvoorbeeld kalkpapier of dun papier op het stratenplan van jouw gemeente en neem 
je het aantal stippen over op dit lege papier. In Athene is de leegstand zo frappant dat 
het aantal leegstaande panden het stratenplan opnieuw laat zien (zie figuren).  Dit kan 
heel wat vertellen over de woonsituatie in jouw gemeente. Het kan het begin zijn van 
een gesprek met de groep maar ook van een tentoonstelling. Wees zeker ook creatief 
met deze methodiek. Je kan verschillende parameters aanduiden op 1 lege kaart door 
met verschillende kleuren te werken. Misschien vertelt dit nog heel wat meer over hoe 
wonen in jouw gemeente wordt vormgegeven. 

- Verdeel de kaart in verschillende wandelingen en stuur mensen alleen of met hun
 bubbel op pad. Zij brengen op hun wandeling alle parameters in kaart. 
- Ga je met de hele groep op stap, houd dan voldoende afstand of draag een
 mondmasker tijdens de wandeling. Duid één iemand aan die de kaart vasthoudt
 en stippen zet. Geef de kaart of de stift niet door. 
- Wanneer je samenkomt om blinde kaarten te maken en het gesprek hierover te
 voeren, zorg dan dat je op voldoende afstand van elkaar kan plaatsnemen. Lukt
 dit niet, draag dan een mondmasker en was je handen voldoende.
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[Wandel samen in de buurt
en kom op verhaal]

In Vlaanderen stoppen we nooit met bouwen. Zo lijkt het wel. Ook in jouw gemeente is 
er vast en zeker een bouwwerf te vinden, een vergunningsaanvraag, een bordje met ‘te 
huur’ of ‘te koop’. Daarnaast zijn er heel wat instanties, diensten en bedrijven actief rond 
wonen. Denk bijvoorbeeld aan het Sociaal Huis, het CAW, de sociale 
woonmaatschappij, het sociaal verhuurkantoor, het immokantoor, een lokale aannemer, 
dakwerker of elektricien. Stippel met de welzijnsschakelgroep een wandeling uit langs 
deze plekken en ga zo het gesprek aan over wonen. Mogelijke vragen bij diverse plekken, 
vind je hieronder: 

- Aannemer: hoe ziet jouw huis er uit? Als jij budget had om te (ver)bouwen, wat
 zou je dan veranderen? 
- Sociaal woonmaatschappij: Wat zijn jouw ervaringen met de sociale
 woonmaatschappij? Hoe verloopt het contact met de sociale
 woonmaatschappij? Wat doen ze goed? Wat zou er beter kunnen? 
- Sociaal verhuurkantoor: Heb jij hier al eerder van gehoord? Wat zijn jouw
 ervaringen hiermee? Wat doen ze goed? Wat zou er beter kunnen? 
- Bouwwerf: Is jouw huis helemaal in orde? Waar ondervind jij problemen? Bij wie
 kan je daarvoor terecht? 
- Immokantoor: Heb jij al gebruikt gemaakt van een immokantoor? Waarom wel of
 niet? 
- Bordje te koop/te huur: hoeveel kost een woning in [gemeente]? Wat is de
 huurprijs in [gemeente]? En hoeveel neemt dit uit het totale gezinsbudget? 

Bij slecht weer, kan je zorgen voor een visuele wandeling in een warm lokaal. Neem op 
voorhand enkele foto’s van de hierboven aangehaalde bedrijven en diensten en projec-
teer deze in het lokaal. Op die manier kan je toch met de hele groep aan de slag. 

- Plan individuele wandelingen met mensen om op verhaal te komen. Houd hierbij
 voldoende afstand of draag een mondmasker
- Ga je met de hele groep op stap. Houd dan voldoende afstand van elkaar. Draag
 een mondmasker wanneer dit niet mogelijk is. 
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Stap 2
Gesprekspartners identificeren

De bekommernissen, knelpunten, vragen en goede praktijken in jullie gemeente zijn 
min of meer in kaart gebracht. Dat betekent dat jullie over heel wat informatie 
beschikken. Misschien zijn jullie nog op zoek naar meer informatie. Probeer dan 
samen met de welzijnsschakelgroep op zoek te gaan naar die gesprekspartners die 
jullie vragen kunnen beantwoorden. Tegelijk hebben jullie heel wat bekommernissen 
en knelpunten verzameld. Het gaat om zaken die beter kunnen in jullie gemeente of 
waar jullie zich terecht zorgen om maken. Ga op zoek naar die partners die jullie 
kunnen helpen om die knelpunten aan te pakken.



Stap 3
Gesprekspartners uitnodigen

Nodig een of meerdere diensten of instanties uit om in gesprek te gaan over wonen. In 
bijlage kan je een ontwerptekst terugvinden. Die tekst kunnen jullie nog aanpassen aan 
de eigen context van jullie gemeente. Spreek zeker ook jullie persoonlijke contacten aan: 
een bevoegd schepen, een personeelslid van de sociale woonmaatschappij. Zij kunnen 
jullie helpen om een aantal mensen rond de tafel te krijgen. 

Zie bijlage 2



Stap 4
Dialoog voorbereiden

Nu de afspraak met de lokale woonactoren vastligt, is het goed om dit gesprek voor te 
bereiden. De zorgen en bekommernissen van mensen met armoede-ervaring 
vormen daarbij jullie uitgangspunt. Deze kennis en ervaring maakt van jullie een 
unieke gesprekspartner. Tegelijk vormen de lokale woonactoren een waardevolle 
bondgenoot om armoede in jullie gemeente aan te pakken. Benadruk doorheen het 
gesprek zeker ook hun kracht, want samen sterkt!

Dit betekent dat jullie samen op zoek gaan naar wat er moeilijk is gegaan. En dat jullie 
als welzijnsschakel samen met de lokale woonactoren bekijken waar jullie elk 
afzonderlijk of samen sterk uit de hoek zijn gekomen. Dit betekent ook dat jullie geen 
persoonlijk evaluatie maken van individuele personeelsleden. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat de gesprekspartners zich tijdens het gesprek beoordeeld voelen. 

Je kan het gesprek zelf in handen nemen door een agenda voor te stellen. Maak 
daarbij zeker voldoende tijd vrij om elkaar te leren kennen en uit te wisselen. 
De agenda kan bestaan uit volgende punten: 

- Een korte kennismaking waarin jullie elkaar en elkaars werking leren kennen
- Een korte inleiding waarom jullie dit gesprek hebben aangevraagd. De
 gesprekspartners kunnen hierbij aangeven waarom ze op de uitnodiging zijn
 ingegaan. 
- Een uitwisseling waarin jullie als welzijnsschakel en de gesprekspartners kunnen
 ingaan op de zorgen en bekommernissen die jullie allebei hebben opgevangen. 
  o Welke zorgen vangen jullie op?
  o Waar zijn jullie op gebotst?
  o Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
  o Welke verwachtingen hebben jullie naar elkaar toe?
  o Wat is er goed gelopen? Waar zijn jullie trots op?
- Een uitwisseling waarin jullie samen onderzoek hoe jullie elkaar kunnen
 versterken.
  o Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?
  o Wat zijn mogelijke oplossingen voor de genoemde bezorgdheden? 
  o Welke vragen hebben jullie nog voor elkaar? 

Niet alle agendapunten moeten in 1 keer besproken worden. Het kan vaak ook helpen 
om elkaar eerst op een meer informele manier te leren kennen. 



Stap 5
In gesprek met lokale woonactoren

Er is een afspraak gemaakt. Voor jullie in gesprek gaan, denken jullie best nog even 
na over wie het gesprek zal voeren. Wie zal er vanuit de welzijnsschakel mee aan tafel 
plaatsnemen? Zien mensen in een armoedesituatie het zitten om mee aan tafel te 
schuiven? Of werken jullie liever in tandem? Willen jullie dit gesprek in groep voeren? 
Of kiezen jullie voor een kleine groep? En hoe bereiden jullie dit voor? Wanneer je dit 
gesprek in tandem aangaat, kan dit zeker een sterkte zijn. 

Als welzijnsschakel leggen jullie misschien nieuwe ervaringen op tafel waar de school 
nog geen zicht op heeft. Jullie werken binnen een bepaalde context die ervoor zorgt 
dat jullie het vertrouwen van heel wat mensen genieten. Tegelijk botsen jullie als
vrijwilligersorganisatie ook op heel wat grenzen. Denk bijvoorbeeld aan de
privacy-wetgeving of aan een gebrek aan informatie over bepaalde zaken. 
Ook lokale woonactoren brengen bepaalde ervaringen mee naar dit gesprek. En ook 
zij werken binnen een bepaalde context en logica die grenzen opleggen. Probeer
elkaar steeds opnieuw te vinden vanuit jullie eigen sterkte en geef jullie grenzen ook 
duidelijk aan. Geef ook de lokale woonactoren voldoende ruimte om hetzelfde te doen. 

Vraag voor de start van het gesprek wie er verslag zal nemen. Het is altijd fijn om een 
gezamenlijke brainstorm of een aantal afspraken opnieuw te kunnen raadplegen op 
papier. 

Het kan ook belangrijk zijn om aan het einde van het gesprek te vragen naar een 
contactpersoon. Wie kunnen jullie bereiken voor een nieuwe afspraak of bij bepaalde 
vragen? Op die manier is het misschien gemakkelijker om een duurzaam contact uit te 
bouwen met lokale woonactoren. Ook de andere organisaties rond de tafel vinden het 
misschien handig om één contactpersoon bij de welzijnsschakel te hebben. Vraag dit 
zeker eens na. 



INSPIRATIE

INSPIRATIE

Solidair verhuren - een samenwerkingsverband in Genk

In november 2019 organiseerden de stad/OCMW Genk, samen met de KRC Genk 
(community werking) en welzijnspartners (CAW, Vincentius, De Sfeer, Orbit vzw, Genks 
Comité Vluchtelingen) een businesslunch en infoavond rond verhuren aan kwetsbare 
doelgroepen. Het doel was daarbij het samenbrengen van verhuurders, mensen uit de 
immosector en eigenaars om te bekijken hoe ze de woningcrisis kunnen aanpakken. De 
welzijnspartners ondersteunen daarbij zowel huurder als verhuurder om hier een 
succes van te maken. Twee immokantoren verhuurden ondertussen al aan 
maatschappelijk kwetsbare mensen. Meer informatie: https://www.woneningaoz.be/
solidair-verhuren

‘Aan tafel’ - een project van sociale woonmaatschappij Cordium

‘Aan tafel’ is een gezellige babbel tussen huurders en hun woonmaatschappij. Een
bewoner neemt het initiatief en nodigt 10 bewoners uit. De woonmaatschappij zorgt 
voor de uitnodigingen en brengt een grote ronde tafel, 12 stoelen, koffie en taart mee. 
De medewerkers van de sociale woonmaatschappij en de  bewoners kunnen zo 2 tot 3u 
samen op verhaal komen. Bewoners vertellen over wat hen bezighoudt, over hun
woning en hun woonomgeving. Ze kunnen de woonmaatschappij vragen stellen over
regels, renovaties en de woonomgeving. Cordium luistert naar wat nog niet zo best 
loopt en naar wat beter kan. En dat helpt! 

“Je moet eerst door het gevoel van frustratie en 
boosheid gaan en dan kan je komen tot de essen-
tie.”

“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.”

Meer informatie: https://www.cordium.be/
over-cordium/publicaties/cordium-woon-
krant-november_2017-2/

https://www.woneningaoz.be/solidair-verhuren
https://www.woneningaoz.be/solidair-verhuren
https://www.cordium.be/over-cordium/publicaties/cordium-woonkrant-november_2017-2/
https://www.cordium.be/over-cordium/publicaties/cordium-woonkrant-november_2017-2/
https://www.cordium.be/over-cordium/publicaties/cordium-woonkrant-november_2017-2/


Stap 5
Een verdere samenwerking

Jullie hebben een eerste gesprek gehad en dit betekent dat jullie samenwerking alle 
kanten kan uitgaan. Misschien zijn jullie onmiddellijk samen aan de slag gegaan. 
Misschien aarzelen jullie nog wat. Misschien is dit ene gesprek genoeg of hebben jullie 
een tweede afspraak gepland. Hieronder vinden jullie een aantal tips op de verdere 
samenwerking uit te bouwen. 

- Blijf elkaar informeren en op de hoogte houden van jullie wering en activiteiten.
 Maar ook van de zorgen en bekommernissen die jullie opvangen.

- Zet ook in op informele momenten. Nodig jullie contactpersonen eens uit op een
 ontmoetingsmoment, een koffiebabbel, een paasontbijt of een van jullie vele
 andere activiteiten. Dit betekent zeker niet dat zij gedurende de hele activiteit
 aanwezig moeten zijn. Maar het kan ervoor zorgen dat jullie elkaar en elkaars
 werking op een andere manier leren kennen.

- Maak gebruik van elkaars infrastructuur. Hebben jullie als welzijnsschakel een
 lokaal? Dan kan het lokale woonoverleg of een teamvergadering van de sociale
 woonmaatschappij misschien eens doorgaan in jullie lokaal. Zo leert een groter
 deel van het team jullie kennen op een informele manier. Hebben jullie als
 welzijnsschakel geen lokaal, dan kunnen jullie misschien eens vergaderen in een
 lokale van de sociaal woonmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor?
 Wanneer jullie bij elkaar over de vloer komen, zonder inhoudelijke agenda, wordt
 de drempel alweer een stukje kleiner om elkaar aan te spreken.

- Neem zeker jullie tijd om de samenwerking op te starten en uit te bouwen.
 Bewaak daarbij steeds jullie eigen grenzen. Jullie kracht blijft de vrijwillige inzet
 van heel wat mensen. Het uitbouwen van een duurzame samenwerking vraagt
 tijd, dus neem deze ook. 



Bijlage 1
Enquête: voorbeeldvragen 

1. Ik ben eigenaar van de woning.
 o Ja
 o Neen

2. Ik huur een sociale woning.
 o Via de woonmaatschappij [naam]
 o Via het OCMW

3. Ik huur een private woning.
 o Via het sociaal verhuurkantoor [naam]
 o Via een private eigenaar

4. Ik krijg een huursubsidie of een huurpremie
 o  Ja
 o Neen

5. Ik heb ervaring met discriminatie als ik een private huurwoning zoek omdat
 o Verhuurders mij niet willen omdat ik een te laag inkomen heb
 o Verhuurders mij niet willen omdat ik een andere huidskleur heb
 o Verhuurders mij niet willen omdat ik een huurwaarborg via het OCMW krijg
 o Andere reden: .........................................................................................................................
 o Ik heb geen ervaring met discriminatie

6. Ik sta op een wachtlijst voor een sociale woning.
 o Ja, ........... jaren
 o Neen

7. Met hoeveel personen woon ik in een woning?
 o ………………………………………………………………………………………................................................................

8. Heeft ieder gezinslid een eigen slaapkamer? 
 o Ja
 o Neen

9. Hoeveel huur betaal ik per maand: ............................................................................... € / maand

10. Heb ik een koer, terras of tuin? 
 o Ja
 o Neen



11. Ik heb ramen met dubbelglas in mijn woning
 o Ja
 o Neen
 o Slechts in enkele kamers

12. Ik verwarm met 
 o Centrale verwarming met gas
 o Centrale verwarming met stookolie
 o Gasradiatoren
 o Stookolievuren
 o Petrolvuren of kolen
 o Houtstoof

13. De installatie van de elektriciteit en verwarming is veilig in mijn woning. 
 o Ja 
 o Neen
 o Ik weet het niet

14. Er zijn vochtproblemen in mijn woning. 
 o Ja, in sommige kamers zoals ………………………………………………………………..........................
  .....................................................................................................................................................
 o Ja, in alle kamers
 o Neen

15. Mijn dak is geïsoleerd. 
 o Ja
 o Neen

16. Ik ben minder mobiel en heb problemen om mij te verplaatsen in huis. 
 o Ik ben minder mobiel maar mijn huis is aangepast
 o Ik ben minder mobiel en mijn huis is niet aangepast
 o Ik ben niet minder mobiel 

17. Zijn er nog andere problemen in uw woning? Geef hier wat uitleg. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................



18. Ik ben over het algemeen tevreden over mijn woning. 
 o Heel tevreden
 o Tevreden
 o Minder tevreden
 o Niet tevreden

19. Als er problemen zijn met mijn woning, dan voel ik mij geholpen door de sociale
woonmaatschappij, door het sociaal verhuurkantoor ofdoor de eigenaar.
 o Ja
 o Neen

20 Waarom voel ik mij niet geholpen als er problemen zijn met mijn woning? Geef hier 
wat uitleg. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

21. Hoe kunnen er meer betaalbare en goede woningen komen in [naam gemeente]. 
Noteer hier jouw ideeën. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................



Bijlage 2
uitnodigingsbrief 

[Plaats, datum]

Beste [naam partner]
Beste [naam contactpersoon]

Als [functie contactpersoon] zet u zich in [naam gemeente] om het recht op wonen 
voor iedereen te realiseren. Maar ondanks alle inspanningen blijft de wooncrisis 
bijzonder actueel: de huurmarkt blijft bijzonder krap en eenzijdig, de prijs stijgt al 
enkele jaren op rij en ook de woningkwaliteit laat vaak te wensen over. Deze crisis 
raakt iedereen, maar in het bijzonder mensen in een armoedesituatie. 

Als welzijnsschakel [naam welzijnsschakel] bereiken we heel wat mensen met 
armoede-ervaring en ook zij maken zich zorgen. We willen hier tijdens een gesprek 
graag op ingaan. We zijn er immers van overtuigd dat we elkaar kunnen versterken en 
ondersteunen als het gaat om wonen in onze gemeente.

- U kan ons bereiken via [contactgegevens aanvullen: mail, telefoon]
- Ik kom graag eens langs op [datum en uur] om een afspraak te maken
- Ik bel u graag eens op om een afspraak te maken

We hopen snel iets van u te horen

Vriendelijke groet
[naam welzijnsschakels]


