
TASKFORCE WONEN en OPVANG
Krachten bundelen voor het vinden van structurele oplossingen voor woonnoden van 

mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie en zo het recht op huisvesting 
realiseren.

Open vergadering
7 januari 2020
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Open vergadering
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Programma
• 14.00 - 14.15u Naamswijziging Taskforce Wonen 

en Opvang
• 14.15 - 14.45u Nieuwe beleidslijnen wonen en 

opvang
• 14.45 - 15.25u Initiatieven in de kijker
• 15.30 - 16.00u Vragen en verder verloop werking 

Taskforce



Open vergadering
7 januari 2020

Naamswijziging Taskforce Wonen en Opvang 
14.00 - 14.15u 

- Nieuwe naam en scope
- Twee bevoegde schepenen

- TF Wonen in 2017-2018
- TF Wonen en Opvang in 2019-2024



Aanbodverruiming door:
– Vesalius Hogent en S22 Ugent
– Leegstandscoach idem + nieuwe acties beleid vb. SVK x2, Huuringent x3, Gent Knapt op
– Projectoproep kwaliteitsvolle huisvesting kwetsbare doelgroepen

WG Omkadering wordt WG Afstemming (Patricia Vanderbauwhede en Thomas Maeseele)
WG Case-management (Claudine Roelkens)

WG Samenhuizen krijgt verder vorm door Gentse proefproject(en) rond Solidair samenhuren enerzijds en 
beleidsbeïnvloeding van andere bestuursniveaus anderzijds 
(Caroline Beyers)

WG    tijdelijk wonen wordt Gentse proefprojecten rond Wonen op de tijdelijke sites
Goedendagstraat en Meibloemsite (Kathleen Van de Kerckhove)

verplaatsbaar/mobiel wonen wordt Project Postmobiel Wonen (Hannes Schotte)

WG leefbaarheid sociale hoogbouw wordt gecontinueerd vanuit Sociale Regie: project Groene Briel en 
nieuw onderzoek WISH (Katrien Van Goidsenhoven)

Nieuw: WG/ULG ROOF (Steven Vanden Broucke en Patricia Vanderbauwhede)

Nieuw:   WG Opvang en Oriëntatie (Thomas Maeseele)

= multi actor-governance = cocreatie
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TRAJECT 2017 - 2018 TRAJECT 2019-2024



Cocreatie
•= een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het 
proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. 
Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, 'common ground’, enthousiasme, 
daadkracht en focus op resultaat. 
Voorwaarden voor succesvolle cocreatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, 
wederkerigheid, openheid en vertrouwen. 
Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief 
proces onder begeleiding van de coördinator. Integriteit van deelnemers is vereist. 
Cocreatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe 
vraagstukken en het realiseren van veranderingen.
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Bevoegd: schepen Heyse Bevoegd: schepen Coddens

Wonen Opvang

Werkgroep Afstemming
Patricia Vanderbauwhede en Thomas Maeseele  

Werkgroep Case-management
Claudine Roelkens

Werkgroep ROOF (URBACT Local Group)
Steven Vanden Broucke en Patricia Vanderbauwhede

Werkgroep Opvang en oriëntatie 
Thomas Maeseele  

Samenwerking en ondersteuning middenveld



Open vergadering
7 januari 2020

Nieuwe beleidslijnen wonen en opvang
14.15 - 14.45u 
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•VAN OPVANG NAAR 
HUISVESTING 

•Schepen Coddens

Nieuw beleid qua opvang
> Acute opvang blijft nodig

– optimaliseren
> Nachtopvang continu

– Huize triest 7 op 7
– Solidarisering andere 

gemeentes
> Winterplan 

– Locatie?
> Dagopvang

– besparingen CAW?
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•VAN OPVANG NAAR 
HUISVESTING 

Nieuw beleid qua opvang
> Gezins(nacht)opvang

> Instapwonen verdubbelen

> Opvang en Oriëntatie
– 24 uurs opvang met 

intensieve trajecten naar 
toekomstoriëntering

Locaties? 
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•VAN OPVANG NAAR 
HUISVESTING 

Nieuw beleid qua opvang
> Reconversie CAW 

opvangvormen 
– kleinschaliger, meer 

huisvestingsgericht

> Innovatieve projecten met 
huisvestingsgerichte 
benadering samen met 
Schepen Heyse

– Tijdelijke woonvormen 
afstemmen

– Roof project
– Robuuste woningen
– Gent knapt op 



KRACHTLIJNEN WOONBELEID Schepen Heyse

> verhogen aanbod 
– Focus:

× Huurmarkt
× Laagste inkomens
× Gezinnen met kinderen

> verhogen woonkwaliteit
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Woonbeleid zorgt voor 
structurele oplossingen:
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> Bijkomend aanbod 
sociale huisvesting

> Verdubbelen SVK
> Housing First
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Woonbeleid zorgt voor 
structurele oplossingen:
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> Bijkomend aanbod sociale huisvesting
– Gepast aanbod voor mensen met een laag inkomen
– Versnelde toewijs (o.a. voor daklozen)

> Verdubbelen SVK
– 30% daklozen
– Indien we ook mensen, die geen eigen dak boven het hoofd meer hebben en 

die ronddolen tussen familie, vrienden en nachtopvang of heel binnenkort 
dakloos worden, dan stijgt het % voor ons tot 80% van de toewijzen. 

> Housing First

> Tijdelijke huisvesting als overgang
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Investeren in sociale huurmarkt

•Programmaregisseur sociaal wonen
•Ondersteuning sociale huurders 

– Flatwachters, participatie sociale huurders (E 1.680.000)
•Versnelling en uitbreiding van de kwalitatieve aangroei sociaal 
patrimonium

– Ondersteunen SHM uitbreiden aanbod sociale 
woonprojecten

˃ I 12.000.000
– Prefinanciering Sogent voor bouw van sociale huurwoningen 

˃ I 10.000.000 (renteloze lening)
•Investeren in woonkwaliteit sociale huurmarkt 

– Ondersteunen SHM bij renoveren van bestaand patrimonium
˃ I 17.980.000

– Ondersteunen SHM naar klimaatneutraliteit
˃ I 4.000.000
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Verdubbelen SVK

> Reguliere werking en huurbegeleiding
˃ Uitdaging: vinden van voldoende woningen
˃ 5.255.528

> Piloot-project SVK publieke gronden
˃ Stadgrond inzetten om via erfpacht SVK-

woningen te realiseren
˃ I 3.300.000
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Van opvang naar wonen  

•Participatief lokaal woonbeleid (Task Force)
˃ I 1.300.000

Robuuste woningen (*SVK)
˃ Gebaseerd op de Skaeve Huse in Denemarken
˃ Housing First 
˃ voor daklozen met heel complexe problematiek –

zowel verslavings- als psychische problematiek
˃ Gent zal wellicht eerste Belgische stad zijn waar 

dit effectief wordt gerealiseerd. 
˃ 11 woningen
˃ 1.292.500€ investeringen
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Van opvang naar wonen

> URBACT-project ROOF (grote gezinnen) (*SVK)
˃ Van opvang naar huisvesting
˃ Investering van 2.020.000

> Tijdelijke huisvesting in project leegstand
˃ Uitdaging: begeleiding
˃ Uitdaging: optrekken capaciteit

> Uitdaging: betere samenwerking rond 
tijdelijke woonvormen (noodwoningen, 
transitwonen, doorgangswonen, leegstand)
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Open vergadering
7 januari 2020

Initiatieven in de kijker 14.45 - 15.25u 
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Policy Lab Homelessness URBACT-FEANTSA 2110 December 2018
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Open vergadering
7 januari 2020

Vragen en verder verloop werking Taskforce 
15.30 - 16.00u 



•Vraag naar infomomenten over:
•- werking en trends binnen SHM’s
•- solidair samenhuren
•- werking SVK en Huuringent

•Vraag naar bijeenkomst specifiek over: 
•- jongeren
•- ook: senioren

Andere vragen/suggesties: 
-- samenwerking scholen en welzijnsorganisaties noodzakelijk
-- draaiboek en vorming nodig: waar kan ik terecht voor wat?
-- ook kader rond woonbegeleiding/woonzoeken nodig: wie doet wat?
-- kan ook doelgroep zelf meer bij Taskforce/open vergadering betrokken worden? (suggesties welkom)
-- daklozentelling belangrijk.

•Volgende Taskforce op 13 mei: Beleidsnota
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Bedankt om aanwezig te zijn!

Wil je jouw initiatief op een volgende 
Taskforce aan bod laten komen?

taskforce.wonen@stad.gent


