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Inleiding 

Eén van de grootste uitdagingen in Gent is het voldoen aan het recht op wonen voor gezinnen en 

personen met een laag inkomen, en dit in een betaalbare, kwalitatieve en energie-efficiënte woning. 

Op de private huurmarkt vinden deze huishoudens moeilijk een kwalitatieve woning die ook 

betaalbaar is (zie bv. Vlaamse Woonraad, 2019); de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Gent 

zijn lang en worden steeds langer (zie aantal kandidaat-huurders in Gent van 10 300 in 2011 naar 

12 200 in 20191). Sommige mensen met een laag inkomen zien als enige alternatief het verwerven 

van een eigen woning en gaan hiervoor tot hun financiële uiterste, ook al is deze woning van lage 

kwaliteit. Vaak hebben die mensen daarna niet meer de financiële middelen of de sociale vaardigheden 

om deze woning te renoveren of zelfs de noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Door een 

wijziging in de omstandigheden (veranderende gezins- of arbeidssituatie, ziekte) kan een 

woningeigenaar ook voor onderhoudsproblemen komen te staan of moet de geplande renovatie 

uitgesteld worden waardoor de woning van ontoereikende kwaliteit blijft of wordt. Een ongeschikte 

woning jaagt de bewoner daarenboven op extra kosten (zoals hoge energiefacturen) en heeft een 

negatieve invloed op verschillende levensdomeinen zoals gezondheid, welbevinden, eigenwaarde… 

Men zit als het ware gevangen in een slechte woning. Deze eigenaar-bewoners worden ook wel 

“noodkopers” en “noodeigenaars” genoemd. In hun studie over noodeigenaars schatten 

Vanderstraeten & Ryckewaert (2019) dat 4,4% van de Vlaamse woningvoorraad bewoond is door 

noodeigenaars. Voor Gent betekent dit dat er zo’n 6 000 woningen door noodeigenaars bewoond 

worden. 

Traditionele tegemoetkomingen zoals premies (renovatiepremies, aanpassings- of 

verbeteringspremies), belastingvoordelen, sociale of energieleningen, bereiken deze groep 

noodeigenaars te weinig omdat ze vaak voorfinanciering vereisen of het uitvoeren van een 

renovatietraject. Het project ‘Gent knapt op’ wil de woningkwaliteit verbeteren door niet alleen een 

voorfinanciering te doen (voor een bedrag van €30 000) via een rollend fonds of subsidieretentie, 

maar ook andere drempels eigen aan onderbescherming van kwetsbare populaties, overwinnen door 

intensieve sociale en technische begeleiding te voorzien. Het bedrag moet pas terugbetaald worden 

wanneer de woning vervreemd wordt (door bv. verkoop of erfenis). Door het gebruik van een rollend 

fonds blijft de gerenoveerde groep woningen niet beperkt tot deze van de eerste groep noodeigenaars 

maar kan deze in de toekomst meermaals uitgebreid worden (telkens bij vervreemding) naar andere 

woningen van noodeigenaars. Zo wordt overheidsgeld op langere termijn op een efficiëntere manier 

ingezet (cfr. andere subsidies voor eigenaars die beperkt blijven tot één gebruiker). 

Het “Urban Innovative Actions”-project ICCARus (‘Gent knapt op’) stelde als doel voorop om 

100 woningen van noodeigenaars te renoveren, waarvan een aantal zouden behoren tot een specifieke 

doelgroep, namelijk senioren, personen met een handicap, mede-eigenaars en verhuurders. 

Uiteindelijk werden personen met een handicap en verhuurders niet bereikt. Vóór, tijdens en na het 

renovatieproces worden de bewoners “ontzorgd” op bouwtechnisch, financieel, administratief en 

sociaal vlak. Behalve een effect op de woningkwaliteit worden er ook sociale effecten verwacht. Deze 

effecten beperken zich niet tot individuele effecten in domeinen zoals gezondheid en het welbevinden 

van de bewoners, maar er wordt ook een effect van sociale cohesie verwacht. Er werd in eerste 

instantie namelijk op een beperkt aantal wijken gefocust (vier wijken) met een hoge aanwezigheid van 

 

1 https://www.vmsw.be/Home/Footer/Over-sociale-huisvesting/Statistieken/Kandidaat-huurders-en-kopers 
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kwetsbare huishoudens en slechte woningen. De deelname aan groepsactiviteiten alsook de 

gezamenlijke ervaring kan door de wijkaanpak een buurtnetwerkversterkend effect hebben voor de 

deelnemers en zelfs voor de hele wijk. ‘Gent knapt op’ wil het bestaande innovatief financieel 

instrument van “subsidieretentie” verfijnen, uitbreiden en optimaliseren.  

Gent experimenteerde reeds op microschaal met deze aanpak (Dampoort knapT Op! en Rabot 

knapT Op!; samen 25 woningen) en boekte hier goede resultaten in het verbeteren van de 

woonsituatie en het welzijn van kwetsbare huishoudens.   

Voor de impactmeting van het project Gent knapt op wordt ook naar beide aspecten gekeken: 

kwaliteit van de woning en sociale effecten op vlak van o.a. welzijn, gezondheid en sociale cohesie. 

De kwaliteit van de woning voor en na de renovatie wordt beoordeeld volgens de normen van de 

Vlaamse Wooncode (sinds 1 januari 2021 omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen). Om de sociale 

impact van het financieel instrument te kunnen beoordelen, werd er op twee momenten een 

bevraging georganiseerd bij de deelnemers: vóór de renovatie van hun woning en na de renovatie. 

Het voorliggende rapport is gebaseerd op de eerste bevraging, de situatie vóór de renovatie (baseline 

measurement) en de tweede bevraging na de renovatie (final measurement) om na te gaan of er al 

dan niet een verbetering merkbaar is. Er werden vragen gesteld die toelaten informatie te vergaren 

over de (subjectieve) gezondheid, de woning en de identiteit, het welbevinden, het rationeel 

energiegebruik, de sociale cohesie en de participatie van de deelnemers. 

Het rapport bestaat uit volgende hoofdstukken: in hoofdstuk één wordt de gegevensverzameling 

besproken; in het tweede hoofdstuk wordt het profiel van de deelnemers geschetst en waar mogelijk 

vergeleken met eigenaar-bewoners in Gent of Vlaanderen. In dit hoofdstuk wordt de informatie uit 

het voorwaardenkader (de informatie die verzameld werd tijdens het selectieproces) gebruikt; in het 

derde en vierde hoofdstuk worden de bevindingen weergegeven die gebaseerd zijn op twee 

bevragingen (baseline bevraging en post-renovatie bevraging). Dit gebeurt in hoofdstuk drie voor de 

noodeigenaars en in hoofdstuk vier voor de senioren. Ook de kinderen van de noodeigenaars werden 

bevraagd. De resultaten van de bevraging van de kinderen zijn gebundeld in een apart rapport. In het 

rapport worden voor de groep van noodeigenaars de resultaten op gezinsniveau beschreven en dit 

moet in gedachten gehouden worden bij het vergelijken met databronnen die op individueel niveau 

verzameld werden. Omwille van allerlei redenen zijn deelnemers uit de speciale doelgroepen beperkt 

gebleven tot senioren (55-plussers met een aangepast renovatieprogramma gericht op levenslang 

wonen) en mede-eigenaars.  De resultaten voor senioren zijn beperkt tot een tiental deelnemers. De 

mede-eigenaar(s) werden mee opgenomen in de bevraging van de noodeigenaars. De kinderen 

werden op een aangepaste, minder gestructureerde manier, bevraagd (cf rapport Een stem van 

kinderen, kinderen spreken over hun ervaring met Gent knapt op – deelrapport D4.4.4 Final report 

evaluation). 

 

 

 

 



 

  

1 |  Gegevensverzameling deelnemers Gent knapt 

op  

We geven hieronder een profielbeschrijving van de deelnemers aan Gent knapt op gebaseerd op het 

baseline rapport (cf rapport Profiel van de deelnemers en hun woning en sociale situatie voor 

renovatie – D4.4.2 Interim report 1: baseline measurement). 

1.1 Informatie verzameld voor het voorwaardenkader 

De dienst toezicht van de stad Gent, de sociale begeleiders van Sivi en Samenlevingsopbouw 

(SAAMO) en de technische begeleiders van Domus Mundi en de Energiecentrale verzamelden 

informatie tijdens de wervingsfase. Dit gebeurde in vier golven via de zogenaamde 

inschrijvingsformulieren en voorwaardenkaders. Bepaalde nuttige variabelen werden gecentraliseerd 

door Stad Gent in een overzichtsfile. Deze informatie betreft variabelen die tot de ranking en 

uiteindelijk selectie dienden en direct uit het voorwaardenkader komen. Dit vormt een interessante 

basis om te kunnen vergelijken met geaggregeerde cijfers voor Gent. Zo geeft het een beeld van de 

situatie van de deelnemers. In het gecentraliseerde voorwaardenkader is informatie beschikbaar over 

74 noodeigenaars, 10 senioren en 1 mede-eigenaar. 

Tabel 1 Aantal deelnemers met informatie uit het voorwaardenkader, per golf 

 Golf 1 Golf 2 Golf 3 Golf 4 Totaal 

Aantal noodeigenaars 22 14 - 38 74 

Aantal mede-eigenaars - - 1 - 1 

Aantal senioren - - 10 - 10 

Totaal aantal 22 14 11* 38 85 

*Er waren 11 deelnemende senioren maar van één ervan is geen informatie in de gecentraliseerde datafile beschikbaar. 
Bron: GKO 2019-2020 (obv. informatie voorwaardenkader gecentraliseerd in 1 datafile dd.21/04/2021) 

 

In hoofdstuk 2 wordt de informatie uit het voorwaardenkader gebruikt om een profiel van de 
deelnemers op te stellen. We gebruiken de informatie voor de noodeigenaars uit Golf 1, Golf 2 en 
Golf 4. Verder gebruiken we uit Golf 3 enkel de senioren omdat er maar één mede-eigenaar 
deelneemt. We tonen dus geen informatie voor deze persoon aangezien – rekening houdend met 
GDPR – deze deelnemer te gemakkelijk traceerbaar zou zijn. 

Voor de senioren zijn een beperkter aantal socio-economische variabelen af te leiden uit de 
gecentraliseerde datafile: we gebruiken in hoofdstuk 2 informatie over de wijk, leeftijd en maandelijks 
beschikbaar inkomen. Voor de noodeigenaars is er meer informatie beschikbaar en kunnen we ook 
rapporteren over het huishoudtype, aantal kinderen, opleidingscategorie en type inkomen. 



 

  

1.2 Informatie verzameld via interviews 

1.2.1 Baseline 

Verder werden er bij het grootste deel van de deelnemers interviews afgenomen. Dit gebeurde bij 64 

van de noodeigenaars (uit golven 1, 2 en 4) en bij 11 deelnemers uit de speciale doelgroepen (1 mede-

eigenaar en 10 senioren). Niet alle deelnemers zijn daarmee bevraagd. Er moet genoteerd worden dat 

enkel de mede-eigenaar waar aan de gemeenschappelijke delen wordt gerenoveerd (naast de woning 

zelf) gerekend wordt onder de speciale doelgroepen. De mede-eigenaars waar de renovatie beperkt 

wordt tot de eigen woning (zonder gemeenschappelijke delen) worden niet gerekend tot de speciale 

doelgroepen.  

In Tabel 2 zien we de interviews die beschikbaar zijn en waarop de analyse van de baseline sociale 

impactmeting is gebaseerd. De ene mede-eigenaar uit de speciale doelgroepen kreeg dezelfde 

vragenlijst als de noodeigenaars. De senioren kregen een aangepaste vragenlijst met o.a. vragen over 

de aangepastheid van de woning en over valangst.  

Tabel 2 Aantal interviews per wervingsgolf  

 Golf 1 Golf 2 Golf 3 Golf 4 Totaal 

Aantal noodeigenaars 22 9 - 33 64 

Aantal mede-eigenaars - - 1 - 1 

Aantal senioren - - 10 - 10 

Totaal aantal 22 (van 22) 9 (van 14) 11 (van 11) 33 (van 38) 75 (van 85) 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 
 

 

De interviews werden voornamelijk afgenomen door de sociale begeleiders (Sivi en 

Samenlevingsopbouw). Er werden ook interviews afgenomen door leden van het onderzoeksteam, 

zodat niet alleen informatie kon worden verzameld maar ook verder kon worden kennisgemaakt met 

de deelnemers. 

1.2.2 Post-renovatie 

De beschrijving van hoe de bevraging is verlopen (wanneer, door wie, onder welke omstandigheden) 

kan teruggevonden worden in het methodologisch rapport (cfr. D4.4.1 Evaluation Methodology 

Report).  

1.2.2.1 Periode renovatie en bevragingen 

Hier vermelden we alvast dat de post-renovatie bevraging over de periode tussen einde 2021 en begin 

2022 heeft plaatsgevonden (zie Tabel 3). De bevragingen werden vertraagd omdat ook de renovaties 

zelf vertragingen opliepen ten gevolge van de covid19-pandemie (zie einde renovaties zoals door de 

deelnemer aangegeven in het interview Tabel 4). Door de opgelopen vertragingen in de uitvoering 

van de renovaties moest de oorspronkelijk voorziene periode tussen het einde van de renovatie en 

de bevraging ingekort worden (oorspronkelijk was een minimum van zes maanden voorzien maar dit 

moest ingekort worden tot zelfs minder dan 3 maanden) (Tabel 5). 



 

  

Tabel 3 Verdeling van de post-renovatie interviews over maanden  

Periode Aantal Percentage 

Juni-december 2021 18 41 

Januari-februari 2022 10 23 

Maart-april 2022 15 34 

Totaal aantal interviews waarbij datum genoteerd werd 44 100 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

Tabel 4 Renovatie einde zoals aangegeven door de deelnemer   

Periode Aantal Percentage 

Augustus-december 2020 8 22 

Januari-juni 2021 11 31 

Juli-december 2021 17 47 

 2022 * * 

Totaal aantal interviews waarbij einde renovatie genoteerd werd 36 100 

* Niemand van de 36 respondenten heeft 2022 aangegeven als jaartal; de dataset bevat echter wel respondenten waar de 
renovatie pas in 2022 voltooid werd. 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

Tabel 5 Aantal maanden tussen einde renovatie en interview   

Periode Aantal Percentage 

6 maanden of meer 16 48 

Meer dan 3 maanden (minder dan 6 maanden) 11 33 

Minder dan 3 maanden 6 18 

Totaal aantal interviews waarbij einde renovatie genoteerd werd 33 100 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

De relatief korte periode tussen het einde van de renovatie en het interview, kan ertoe leiden dat 

sommige effecten zich nog niet gemanifesteerd hebben. 

1.2.2.2 Bevraagde deelnemers 

De beschrijving hieronder is gebaseerd op 46 deelnemers (noodeigenaars). De post-renovatie 

bevraging bevat 15 deelnemers uit golf 1, 7 deelnemers uit golf 2 en 24 uit de vierde golf (voor de 

derde golf, zie deel senioren). 

Tabel 6 Overzicht interviews noodeigenaars per golf 

 
Noodeigenaars 

Golf 1 
Noodeigenaars 

Golf 2 
Mede-eigenaar 

Golf 3 
Noodeigenaars 

Golf 4 
Totaal 

 Baseline Post Baseline Post Baseline Post Baseline Post Baseline Post 

Aantal 22 15 9 7 1 0 33 24 65 46 

% van totaal 
bevraagden 

34 33 14 15 2 0 51 52 100 100 

% bevraagd per 
golf 

100 68 64 50 100 0 87 63 87 61 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 



 

  

 

Voor de nameting geven we geen resultaten per golf aangezien dit over een te laag aantal observaties 

zou gaan.  

De aangegeven aantallen respondenten zullen niet altijd gelijk zijn aan de cijfers in de tabel 

hierboven aangezien sommige vragen niet door iedereen werden beantwoord. Er wordt dus steeds 

aangegeven op hoeveel respondenten de getoonde resultaten gebaseerd zijn.  

Opmerking: enkele deelnemers die bevraagd werden na de renovatie hebben niet deelgenomen 

aan de bevragingsronde voor de renovatie. Wanneer we dus de beperkte groep vergelijken die zowel 

in de voor- als nameting heeft deelgenomen, zullen we een lager aantal observaties zien. 

1.3 Interpretatie cijfers 

De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van een deel van de deelnemers. In het 

methodologisch rapport kan meer detail gevonden worden voor de verklaring van het aantal 

observaties. We moeten steeds in gedachten houden dat het over een eerder kleine groep 

respondenten gaat. 

Tabel 7 Aantal interviews per wervingsgolf  

 Baseline Post-renovatie 

Aantal noodeigenaars 64 46 

Aantal mede-eigenaars 1 0 

Aantal senioren 10 8 

Totaal aantal 75 (van 85) 54 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

In het rapport zullen de cijfergegevens in tabellen voorgesteld worden vergezeld van een tekstuele 

beschrijving. Waar mogelijk zullen de resultaten op basis van de post-renovatie bevraging vergeleken 

worden met de resultaten uit de baseline meting. Enkele opmerkingen zijn hierbij gepast: 

Periode tussen einde renovatie en bevraging post-renovatie 

Aanvankelijk was het doel om minstens zes maanden te laten verstrijken tussen het einde van de 

renovatie en het interview. Door de vele vertragingen die werden opgelopen bij het uitvoeren van de 

renovaties, o.a. omwille van de COVID19-pandemie, was dit echter niet altijd mogelijk. Zoals 

hierboven aangegeven (zie Tabel 5) is de periode tussen het einde van de renovatie en het interview 

in ongeveer de helft van de gevallen zes maanden of meer, maar in een derde van de gevallen ligt die 

tussen drie en zes maand en in bijna één op vijf gevallen is deze periode zelfs korter dan drie maand. 

Wat we meten, is gemiddeld dus eerder een korte termijneffect. Effecten die langere tijd nodig hebben 

om zich te manifesteren, zullen dus nog niet zichtbaar zijn in de resultaten.  

Cijfervoorstelling 

Eerst een woordje uitleg over de cijfervoorstelling in tabellen. We presenteren hier steeds gehele 

getallen en tonen geen decimalen. Het gaat namelijk over een eerder kleine groep van deelnemers 

(vooral als we cijfers tonen over subgroepen, bv. deelnemers met een bepaald kenmerk of de 

senioren). Een decimaal getal suggereert een bepaalde precisie die op basis van een beperkt aantal 

observaties niet gegarandeerd kan worden. Daarom houden we ons aan het presenteren van de 

afgeronde cijfers. Maar nog steeds kan één deelnemer een groot effect hebben op de gemiddelden. 

Informatie over aantallen 

De aantallen waarop de cijfers in een tabel gebaseerd zijn, worden steeds in de onderste rij van de 

tabel weergegeven. Soms, als de overzichtelijkheid dit vereist, worden de relevante aantallen 

weergegeven in een kolom. Het aantal deelnemers dat een bepaalde vraag beantwoord heeft, wordt 



 

  

steeds aangeduid met “Aantal” of door het kortere “N” (bij beperkte plaats in de tabel). Voor de hele 

groep deelnemers zal het aantal in hoofdstuk 2 (op basis van het voorwaardenkader) vaak 74 + 1 + 

10 zijn (zie hierboven: 74 noodeigenaars, 1 mede-eigenaar en 10 senioren). In hoofdstuk 3 (op basis 

van de post-renovatie bevraging) zullen de resultaten vaak gebaseerd zijn op 65 pre-renovatie 

observaties (64 noodeigenaars + 1 mede-eigenaar) en 46 post-renovatie observaties. In hoofdstuk 4 

zijn de aantallen meestal gebaseerd op 10 senioren die werden bevraagd voor de renovatie en 8 na de 

renovatie. Soms zijn er minder observaties (aangeduid in de tabellen, zie bovenstaande opmerking) 

wanneer het bv. enkel over huishoudens met kinderen gaat, wanneer antwoorden niet door iedereen 

ingevuld werden, of wanneer een bepaalde vraag volgt op een voorgaande en enkel de relevante groep 

is behouden (bv. enkel diegenen die “nee” antwoordden, kregen een vervolgvraag aangeboden). Ook 

wanneer naar de resultaten wordt gekeken van de groep deelnemers die zowel een baseline interview 

als een post-renovatie interview gaf, zijn er minder observaties. In totaal gaat het over 40 observaties 

bij de noodeigenaars waarbij zowel een baseline als een postrenovatie bevraging werd uitgevoerd. Bij 

de senioren zijn de aantallen steeds beperkt tot 10, of in de post-renovatie bevraging tot 8. Ook voor 

deze beperkte groep werden tabellen aangemaakt zodat de informatie beschikbaar blijft voor de lezer. 

Bij de interpretatie van de tabellen moet wel rekening gehouden worden met deze zeer lage aantallen 

observaties. 

Eén mede-eigenaar 

De ene mede-eigenaar uit de speciale doelgroepen, geworven in golf 3, is een apart geval. Aangezien 

er slechts één observatie is, worden er geen cijfers getoond voor de groep “mede-eigenaars”. Voor 

de analyse van de gegevens uit de interviews wordt de mede-eigenaar wel in de totale groep 

noodeigenaars opgenomen aangezien hij dezelfde vragenlijst aangeboden kreeg als de noodeigenaars. 

Hij wordt echter niet opgenomen in de cijfers voor de specifieke golven. We zullen daarom vaak zien 

in de tabellen in hoofdstuk 3 (op basis van de interviews) dat het totaal aantal observaties (bv. 65) 

één hoger is dan de som van de respondenten uit de aparte golven. De mede-eigenaar werd niet 

bevraagd na de renovatie (deze renovatie was nog niet afgewerkt binnen de periode waarin de post-

renovatie interviews moesten worden afgenomen). 

Conclusies beperkt tot deelnemers aan GKO 

De cijfers geven enkel de situatie weer van de deelnemers aan GKO en niet deze van alle 

noodeigenaars in Gent. De deelnemers zijn namelijk niet geselecteerd met het oog op representatief 

te zijn voor de totale populatie Gentse noodeigenaars. De uitspraken gelden dus steeds voor 

“deelnemers aan GKO” en niet voor noodeigenaars in Gent in het algemeen. 

Vergelijkingen met andere databronnen 

Vergelijkingen met andere databronnen moeten steeds voorzichtig gebeuren. Sommige bronnen 

zijn op individueel niveau (bv. de Stadsmonitor) en andere op niveau van huishoudens (bv. Grote 

Woononderzoek 2013). Individuele data kunnen niet direct met huishouddata vergeleken worden. 

Bij gebrek aan vergelijkingsbronnen op huishoudniveau of individueel niveau (bv. vragen over 

gezondheid zijn gesteld voor alle gezinsleden) zullen we toch trachten te vergelijken met andere 

bronnen ook al zijn ze het resultaat van een bevraging op een ander niveau. Het niveau van een 

bepaalde bron moet hierbij wel steeds in het achterhoofd gehouden worden. Specifiek voor de 

senioren: indien er mogelijkheid is om met referentiecijfers te vergelijken, dient dit heel erg 

voorzichtig te gebeuren, aangezien het een heel kleine groep (van 10 senioren) betreft. De informatie 

verzameld op basis van de interviews met de senioren (in hoofdstuk 4) is vooral interessant om te 

kijken of er bij de postmeting veranderingen kunnen opgetekend worden. Ten tijde van de post-

renovatie bevraging kon er slechts gerekend worden met 9 senioren, waarvan 8 werden bevraagd. 

Verwerking open vragen 

Er werd zoveel mogelijk met gesloten vragen gewerkt die eventueel aangevuld werden met open 

vragen bv. om wat toelichting te ontvangen bij een gegeven antwoord. Deze antwoorden worden 

samengevat weergegeven of gecategoriseerd en in de tekst wordt een selectie van antwoorden als 

citaat getoond ter illustratie. 
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2 |  Profiel van de deelnemers 

Het hieronder beschreven “profiel van de deelnemers” wordt integraal overgenomen uit het baseline 

rapport (cf rapport Profiel van de deelnemers en hun woning en sociale situatie voor renovatie – 

D4.4.2 Interim report 1: baseline measurement). Deze resultaten zijn gebaseerd op de informatie die 

werd verzameld ter voorbereiding van het dossier van de kandidaten. 

2.1 Verdeling over de wijken 

In Gent zijn er 25 wijken. Deze hebben allemaal hun eigenheden en worden in detail beschreven op 

de website: “Gent in 25 wijken”2. Oorspronkelijk werden vier wijken geselecteerd als actiegebied: 

Brugse Poort-Rooigem, Dampoort-Sint-Amandsberg3, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Rabot-

Blaisantvest (cfr. Rapport Identificatie Buurten). Het was oorspronkelijk een vereiste om in één van 

die wijken te wonen om in aanmerking te komen voor deelname aan het project omdat deze wijken 

een belangrijke indicatie zijn van de vermoede aanwezigheid van noodeigenaars. Een wijkgerichte 

benadering werd (1) geïnspireerd door het mogelijk vergroten van buurtbetrokkenheid bij renovatie 

van woningen en wijkontwikkeling (2) verkozen vanwege de aanwezigheid van sociale werkers in 

deze wijken en (3) nagestreefd vanuit pragmatisch oogpunt. Omwille van moeilijkheden bij het 

werven van kandidaat-deelnemers werd het actiegebied uitgebreid tot alle 25 wijken van Gent (in de 

derde en vierde wervingsgolf). 

Informatie over de wijken kan gehaald worden uit de dataset van de Stad Gent op basis van het 

voorwaardenkader voor alle deelnemers (74 noodeigenaars, 10 senioren en 1 mede-eigenaar). 

Aangezien de groep mede-eigenaars slechts uit één observatie bestaat, tonen we deze informatie niet. 

Wanneer er 3 of minder deelnemers per wijk zijn, geven we deze wijken niet apart weer. Alle wijken 

met één (dit is in 5 wijken), twee (in 2 wijken) of drie (in 1 wijk) deelnemers worden gebundeld onder 

“Andere wijken”. 

 

2 https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/over-gent/gent-25-wijken 

3 Bij de 25 wijken van Gent staan Dampoort en Sint-Amandsberg als twee verschillende wijken vermeld dus in de tabel met aantal 

observaties per week wordt dit ook als twee aparte wijken aangegeven omdat de grens tussen beide niet duidelijk is op website 

“Gent in 25 wijken”. 
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Tabel 8 Verdeling noodeigenaars en senioren GKO over wijken 

Wijken Noodeigenaars1 Senioren 

%/Aantal (N) % N % N 

Brugse Poort-Rooigem 35 26 30 3 

Dampoort 12 9 10 1 

Muide-Meulestede-Afrikalaan 11 8 0 0 

Rabot-Blaisantvest 12 9 10 1 

Sint-Amandsberg 8 6 0 0 

Sluizeken-Tolhuis-Ham 7 5 0 0 

Andere wijken2 15 11 50 5 

%/aantal deelnemers 100 74 100 10 

1 Noodeigenaars inclusief mede-eigenaars. 
2 Andere wijken: Bloemekenswijk, Elisabethbegijnhof, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Moscou-Vogelhoek, Wondelgem. 

Bron: GKO 2019-2020 
 

In Tabel 8 zien we dat ondanks de stadsbrede benadering de meeste deelnemers (N=58) uit de in 

het begin geselecteerde wijken komen (78%).  

De senioren (aantal: 10) komen uit meerdere wijken: drie uit Brugse Poort-Rooigem, één uit 

Dampoort, één uit Rabot-Blaisantvest en vijf uit andere, allemaal verschillende wijken in Gent. 

Daarmee komt het merendeel van de deelnemers dus uit Brugse Poort-Rooigem. 

2.2 Leeftijd 

De leeftijd van de aanvrager is gemiddeld 43 jaar; dit verschilt niet tussen de drie golven van 

noodeigenaars. De jongste deelnemer (noodeigenaars) is 24 jaar en de oudste 63.  

Het grootste aandeel noodeigenaars bevindt zich in de leeftijdscategorie 35 tot 44 jaar (43%). In de 

vierde golf was het aandeel 35-44-jarigen het grootst (50%). Er waren geen noodeigenaars van 65 jaar 

of ouder maar wel enkelen van 55 tot 64 jaar (7%). Dit kan deels verklaard worden door het bestaan 

van de afzonderlijke doelgroep senioren. De 10 senioren zijn gemiddeld 65 jaar en zijn bijna gelijk 

verdeeld over de twee oudste categorieën. De jongste van de senioren is 57 en de oudste 78 jaar. 

Tabel 9 Leeftijd deelnemers GKO 

Leeftijd(scategorieën) Noodeigenaars 
Senioren 

Golf 3 

Gemiddelde leeftijd 43 65 

% 18-34 jaar 14 0 

% 35-44 jaar 43 0 

% 45-54 jaar 36 0 

% 55-64 jaar 7 60 

% 65 en ouder 0 40 

Aantal deelnemers 74 10 

Bron: GKO 2019-2020 
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2.3 Gezinssamenstelling 

Onder de gezinssamenstelling verstaan we het type huishouden en het aantal kinderen. Naar 

huishoudtype onderscheiden we: alleenwonenden, eenoudergezinnen, koppels zonder kinderen en 

koppels met kinderen. Andere huishoudtypes kwamen niet voor.  

De cijfers in Tabel 10 tonen dat bijna de helft van de deelnemers eenoudergezinnen zijn (46%). In 

de laatst golf was dit zelfs meer dan de helft (55%).  Dit wijst op de kwetsbaarheid van de deelnemers 

en hun te verwachten aanwezigheid in de stad. Koppels zonder kinderen zijn nauwelijks geworven; 

er zijn slechts twee koppels zonder kinderen onder de deelnemers. Voor de senioren is deze 

informatie niet beschikbaar maar uit de interviews is af te leiden dat zij allemaal alleen wonen, met 

slechts één uitzondering (woont samen met haar dochter). Het alleen wonen kan wijzen op de sociale 

kwetsbaarheid. 

Tabel 10 Verdeling noodeigenaars GKO over huishoudtypes 

%/Aantal (N) volgens huishoudtype % N 

Alleenwonend 26 19 

Eenoudergezin 46 34 

Koppel zonder kind(eren) 3 2 

Koppel met kind(eren) 26 19 

Aantal deelnemers 100 74 

Bron: GKO 2019-2020 

Tabel 11 Aanwezigheid kinderen bij noodeigenaars GKO 

 Aanwezigheid kinderen 

Aantal huishoudens met kinderen 53 

% huishoudens met kinderen 74% 

Gemiddeld aantal kinderen per huishouden 1,6 

Aantal deelnemers1 721 

Gemiddeld aantal kinderen indien kinderen aanwezig 2,2 

Maximum aantal kinderen 6 

Aantal kinderen in totaal aanwezig 114 

Aantal deelnemers met kinderen 53 

1 Het aantal observaties is lager dan in voorgaande tabellen omdat bij 2 noodeigenaars uit golf 4 de informatie over het al dan niet 
aanwezig zijn van kinderen ontbreekt. 

Bron: GKO 2019-2020 

 

In het merendeel van de huishoudens (74%) zijn er kinderen aanwezig. Gemiddeld zijn er over alle 

noodeigenaars van GKO, twee kinderen per huishouden. Het aantal kinderen per gezin ligt tussen 1 

en 6.  Informatie over de leeftijd van de kinderen is niet beschikbaar (er zijn baby’s bij de kinderen 

maar uit de antwoorden in de interviews af te leiden kunnen er zich ook kinderen ouder dan 18 jaar 

bij de deelnemers bevinden). In totaal wonen er 114 kinderen bij de deelnemende noodeigenaars, 

waarvan 41 bij de noodeigenaars uit de eerste golf, 20 bij noodeigenaars uit de tweede golf en 53 bij 

noodeigenaars uit de vierde golf. 



24 

 

  

2.4 Opleiding 

Naar opleidingscategorie vinden we dat de deelnemers meestal een secundaire opleiding hebben 

beëindigd. Ongeveer één op vijf (20%) heeft dit niet kunnen doen. Drie op tien heeft hogere studies 

(hogeschool of universiteit) gedaan (30%). Vooral bij de deelnemers uit de vierde golf bevindt zich 

een groot aandeel dat hogere studies heeft gedaan (42%).  

Bij de senioren werd niet naar het opleidingsniveau gevraagd dus hier kan geen informatie over 

getoond worden. 

Tabel 12 Percentage deelnemers per opleidingscategorie GKO, per wervingsgolf  

Opleiding(scategorieën) % 

% Secundair niet beëindigd 20 

% Beroeps-/technische opleiding secundair 21 

% ASO/Ander secundair 30 

% Hogere studies 30 

Aantal deelnemers1 71 

 
1 Het aantal observaties is lager dan in voorgaande tabellen omdat bij 1 noodeigenaar uit golf 1 en bij 2 noodeigenaars uit golf 4 
de informatie over de opleidingscategorie ontbreekt. 

Bron: GKO 2019-2020 

We gaan ook nog na hoe de verdeling naar opleidingscategorieën varieert met huishoudtype (Tabel 

13) en met leeftijdscategorie (Tabel 14) van de deelnemers.  Een diploma hoger onderwijs wordt ook 

met minder kwetsbaarheid geassocieerd. Anderzijds vertoonde een diploma hogere studies enkele 

decennia geleden meer een verband met inkomen dan het tegenwoordig misschien nog doet. 

Tabel 13 Percentage deelnemers per opleidingscategorie GKO, per huishoudtype1  

Opleiding(scategorieën) Alleenstaanden Eenoudergezinnen Koppels met kinderen 

% Secundair niet beëindigd 6 19 32 

% Beroeps-/technische opleiding 
secundair 

33 19 16 

% ASO/Ander secundair 22 25 47 

% Hogere studies 39 38 5 

Aantal deelnemers1 18 32 19 

 
1 Het huishoudtype “koppel zonder kinderen” wordt niet getoond aangezien het hier over slechts twee observaties gaat. 

Bron: GKO 2019-2020 

We vinden dat bij de eenoudergezinnen één op vijf niet het secundair heeft beëindigd. Anderzijds 

is er wel een relatief hoger percentage dan gemiddeld voor GKO van de eenoudergezinnen waar de 

aanvrager een diploma hogere studies bezit. Vooral bij de koppels met kinderen lijkt er een groot 

aandeel aanvragers zonder een diploma secundair te zijn en een zeer laag aandeel (slechts 1 aanvrager) 

met een diploma hogere studies. 
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Tabel 14 Percentage deelnemers per opleidingscategorie GKO, per leeftijdscategorie  

Opleiding(scategorieën) 18-34 jaar 35-44 jaar 45-64 jaar  

% Secundair niet beëindigd 10 10 32 

% Beroeps-/technische opleiding secundair 30 20 19 

% ASO/Ander secundair 10 47 19 

% Hogere studies 50 23 29 

Aantal deelnemers1 10 30 31 

 
1 Het aantal observaties is lager dan in voorgaande tabellen omdat bij 1 noodeigenaar uit golf 1 en bij 2 noodeigenaars uit golf 4 
de informatie over de opleidingscategorie ontbreekt. 

Bron: GKO 2019-2020 

 

Voor de verdeling naar leeftijd nemen we de leeftijdscategorieën 45-54 jaar en 55-64 jaar samen 

aangezien er zich in de categorie 55-64 jaar slechts 5 aanvragers bevonden. We zien bij de oudste 

categorie wel een groter aandeel aanvragers dat geen diploma heeft van het secundair onderwijs. 

2.5 Inkomen 

We bekijken eerst het type inkomen dat de deelnemers hebben. Dit kan een loon zijn, een leefloon, 

pensioen, werkloosheidsuitkering of vervangingsinkomen voor ziekte of invaliditeit, en er komen ook 

combinaties voor van loon samen met een ander vorm van inkomen. Inkomen kan ook verkregen 

worden door een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Sommigen, vooral partners van de aanvragers, 

hebben geen inkomen. We zien (Tabel 15) dat slechts de helft van de aanvragers een loon heeft (46%). 

Dit is het geval in elke wervingsgolf. Bij partners, als die er zijn, is dit nog minder. Slechts één op vier 

partners heeft een loon (25%). Bijna de helft van de partners (45%) heeft helemaal geen inkomen. 

Tabel 15 Type inkomen van deelnemers GKO, per wervingsgolf 

 % met bepaald inkomenstype  

Aanvrager/Partner Aanvrager Partner 

Loon 46 25 

Werkloosheidsuitkering 8 0 

Leefloon 3 0 

Pensioen 3 0 

Invaliditeitsuitkering 16 0 

Ziekte-uitkering 5 10 

Ander vervangingsinkomen 0 10 

Combinaties loon + X 16 5 

Zelfstandige 1 5 

Geen inkomen 1 45 

Aantal observaties 74 20 

Bron: GKO 2019-2020 

 

Deze tabel bevestigt dat veel werkenden toch op de rand van armoede balanceren en niet de 

middelen bezitten die hen in staat zouden stellen hun woning te verbeteren. Het zijn vooral 

alleenverdieners met afhankelijke kinderen die een risico lopen om onder de armoedegrens te vallen 

(Marchal, Marx & Verbist, 2018). 
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In Tabel 16 tonen we de gemiddelde maandelijkse beschikbare inkomens, apart voor de 

huishoudens van een alleenstaande (met of zonder kinderen) en de huishoudens bestaande uit 

koppels. Het beschikbare inkomen is het inkomen dat huishoudens effectief ter beschikking hebben 

om uitgaven te bekostigen (zie voor meer detail over inkomensindicatoren: Winters e.a., 2020).  

Bij de noodeigenaars ligt het gemiddelde beschikbare inkomen rond €1 900 voor een alleenstaande 

en rond €2 400 voor een koppel. We zien dat de alleenstaanden uit golf 2 een beschikbaar inkomen 

hebben dat iets lager ligt dan het gemiddelde voor de deelnemers aan GKO terwijl de alleenstaande 

noodeigenaars uit golf 1 een hoger dan gemiddeld beschikbaar inkomen hebben. Voor de koppels is 

het dan weer omgekeerd: de koppels uit de tweede wervingsgolf hebben een iets groter besteedbaar 

inkomen dan gemiddeld voor GKO terwijl de koppels uit de eerste golf een lager dan gemiddeld 

inkomen hebben. Bij de tien senioren ligt het gemiddeld maandelijks inkomen op €1 329. Dit ligt 

onder het gemiddelde inkomen van de alleenstaande noodeigenaars, doch de senioren hebben geen 

afhankelijke kinderen meer en minder kosten omdat voor de meesten de lening al of bijna is afbetaald.  

Tabel 16 Inkomen senioren en noodeigenaars GKO 

Inkomen (€) Noodeigenaars Senioren 

Alleen (A)/ Koppel (K) Alleen Koppel Alleen 

Gemiddeld maandelijks beschikbaar inkomen (€) 1 907 2 418 1 329 

Aantal 52 21 10 

Bron: GKO 2019-2020; armoededrempel: Statistiek Vlaanderen 

 

In de datafile met de informatie uit de voorwaardenkaders is ook het gezamenlijk belastbaar inkomen 

beschikbaar. Het belastbaar inkomen geeft echter niet altijd een juist zicht op de welvaartssituatie van 

een huishouden om verschillende redenen (zie Winters e.a., 2020). Er moeten namelijk nog 

belastingen afgetrokken worden maar anderzijds moeten er ook nog sociale transfers zoals kindergeld 

bijkomen. Daarenboven houdt het geen rekening met het aantal personen aanwezig in het gezin en 

met de gezinsuitgaven die afhankelijk zijn van diverse factoren zoals de leeftijd van de kinderen 

(waarover we geen informatie hebben). Ook om te vergelijken bijvoorbeeld met Gent algemeen, zijn 

ze minder bruikbaar aangezien de gepubliceerde gegevens op individueel niveau worden getoond (per 

aangifte) en niet op niveau van het huishouden. Tot slot houden de gepubliceerde cijfers geen 

rekening met de ‘nul-inkomens’. Op deze inkomens is geen belasting van toepassing, maar ze zijn 

wel relevant in de groep huishoudens met de laagste inkomens, o.a. door de aanwezigheid van 

vervangingsinkomens en leeflonen, waarvan we een grote aanwezigheid zien in de tabel hierboven 

(Tabel 15). Om deze redenen gebruiken we de informatie over het belastbaar inkomen niet. 

Om aan de selectievoorwaarden te voldoen werd ook met het besteedbaar inkomen gerekend en 

werd de volgende inkomensvoorwaarde gesteld: "De kandidaat-gebruiker heeft een beperkt huidig 

besteedbaar inkomen". Het besteedbaar inkomen werd op maandbasis berekend als de som van: 

- het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van de gebruikers 

- het kindergeld 

Een “beperkt” inkomen werd beschouwd als geen gezamenlijk besteedbaar inkomen hebben dat 

meer dan 20% hoger was dan wat in de budgetcalculator4 wordt berekend als zijnde het budget dat 

voor het type gezin minimaal nodig is om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. 

We vergelijken het gemiddeld maandelijks beschikbaar inkomen met de zogenaamde monetaire 

armoededrempel. Armoede heeft meer aspecten dan enkel het financiële. Volgens de samengestelde 

EU2020-indicator ‘in armoede of sociale uitsluiting’ loopt een persoon een risico op armoede indien 

hij of zij voldoet aan minstens één van drie voorwaarden: 1) hij/zij leeft in een huishouden met een 

inkomen onder de nationale armoededrempel; 2) hij/zij leeft in een huishouden met ernstige 
 

4 https://www.cebud.be/budgetcalculator 
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materiële deprivatie; 3) hij/zij is jonger dan 60 jaar en leeft in een huishouden met zeer lage 

werkintensiteit. 

  Om de inkomens van de GKO-deelnemers te vergelijken gebruiken we enkel de monetaire 

armoededrempel: een huishouden met een inkomen lager dan 60% van het nationaal mediaan 

beschikbaar huishoudinkomen (na sociale transfers) loopt een risico op armoede. Op basis van de 

meest recente update (20/10/2020) leeft in Vlaanderen 10% van de huishoudens onder de 

armoededrempel5. Deze is verschillend voor elk huishoudtype maar we geven in de tabel hieronder 

ter vergelijking de armoededrempel voor een alleenstaande zonder kinderen en voor een koppel met 

twee kinderen (onder 14 jaar) mee6. 

Om dit voor elk huishouden in GKO te kunnen vergelijken zijn niet alleen de aantallen maar ook 

de leeftijden van de kinderen nodig (om te weten of ze een “gewicht” in het huishouden krijgen van 

0,3 of 0,5, waarbij 0,3 het gewicht is voor een kind jonger dan 14 jaar en 0,5 het gewicht voor 

bijkomende volwassenen en kinderen ouder dan 14 jaar). De leeftijden van de kinderen zijn echter 

niet beschikbaar in de gecentraliseerde data over de deelnemers. We hebben daarom eerst aan elk 

kind een gewicht van 0,3 (Adult Equivalent Units, AEU) toegekend wat voor sommige huishoudens 

een onderschatting zal zijn van het werkelijk aantal “equivalente personen” die deel uitmaken van het 

gezin. Daarna gaven we aan elk kind een gewicht van 0,5, wat gemiddeld een overschatting zal zijn. 

Het juiste percentage zal daar ergens tussenin liggen.  

Tabel 17 Percentage noodeigenaars GKO onder armoededrempel 

 % onder armoededrempels 

Alleen (A)/ Koppel (K) Alleen Koppel 

% met armoederisico (kind=0,3AEU) 35 62 

% met armoederisico (kind=0,5AEU) 58 86 

Aantal 52 21 

Armoededrempel (€) (data 2019) 
Alleenstaande zonder kinderen: 

1 230€ 
Koppel met 2 kinderen < 14jaar: 

2 584€ 

Bron: armoededrempel: Statistiek Vlaanderen (2020); berekeningen obv GKO 2019-2020 

 

De cijfers in Tabel 17 tonen alleszins aan dat de deelnemers van GKO zich in een relatief slechtere 

situatie bevinden dan het gemiddelde voor Vlaanderen (waar 1 op 10 huishoudens geconfronteerd 

wordt met een armoederisico). Dit bevestigt dat kwetsbare mensen met een hoog armoederisico 

geselecteerd zijn voor het project. Afhankelijk van de gewichten die aan kinderen in het huishouden 

werden gegeven, loopt meer dan één op drie (35%) tot meer dan de helft (58%) van de huishoudens 

met één volwassene een risico op armoede; de situatie is nog veel erger in de huishoudens met een 

koppel: hier loopt bijna twee op drie (62%) tot bijna 9 op 10 (86%) huishoudens een armoederisico 

(o.a. te wijten aan hoog aandeel partners zonder inkomen). 

Er is dus een verschil tussen de huishoudens bestaande uit een alleenstaande of een koppel, maar 

ook tussen de huishoudens uit de verschillende golven. Afhankelijk van wat de leeftijd van de 

kinderen juist is (en of hun “gewicht” dus 0,3 of 0,5 is) zien we dat de alleenstaanden uit golf 1 en 2 

gemiddeld een iets hogere kans lijken te hebben dan de alleenstaanden uit golf 4 om met een 

armoederisico geconfronteerd te worden. Bij de koppels zijn het deze uit golf 1 die een groter risico 

op armoede lijken te lopen, vergeleken met deze uit golf 2 en golf 4 (bij de deelnemers uit golf 4 

bevinden zich ook relatief meer aanvragers met een diploma hoger onderwijs, wat ook het relatief 

lager risico bevestigt). 

 

5 https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-onder-de-armoededrempel#sources 

6 Zie voor de berekeningen van de armoedeldrempels naar huishoudtype: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-

en-levensomstandigheden/faq 
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2.6 Betaalbaarheid 

Om het risico op het lopen van een betaalbaarheidsprobleem in te schatten zijn er verschillende 

maatstaven. Vaak gebruikte indicatoren zijn de vergelijking van de woonquote en het residueel 

inkomen (zie voor een overzicht van betaalbaarheidsindicatoren Winters e.a., 2020). De woonquote 

is de verhouding van de woonuitgaven ten opzichte van het besteedbaar inkomen. Indien deze hoger 

is dan een bepaalde waarde, is er een risico op betaalbaarheidsproblemen. We gebruiken hier 30% als 

cutoff waarde. Een andere indicator is deze van het residueel inkomen: indien het inkomen dat 

overblijft na het betalen van de woonuitgaven, onder een bepaalde norm valt, is er een 

betaalbaarheidsrisico. Deze norm is wederom afhankelijk van de samenstelling van het gezin en de 

leeftijden van de kinderen (cfr. Budgetcalculator) en kunnen we hier niet berekenen. We zullen dus 

enkel de woonquote bekijken. Daarvoor bekijken we eerst welke deelnemers woonuitgaven onder de 

vorm van een lening hebben en hoe groot de maandelijkse afbetaling is (zie Tabel 18). 

Tabel 18 Percentage met lening en gemiddelde maandelijkse afbetaling bij noodeigenaars GKO  

 Noodeigenaars Senioren 

% deelnemers met lening 92 30 

Gemiddelde maandelijkse afbetaling indien lening 
(€) (min-max) 

582  

(156 - 1 613) 

498  

(421 – 596) 

Aantal deelnemers (totaal/met lening) 731/67 10/7 

1 Het aantal deelnemers waarop de informatie gebaseerd is (73), is lager dan het totaal aantal (74): voor 1 noodeigenaar ontbreekt 
de informatie over leningen in de gecentraliseerde datafile. 

Bron: GKO 2019-2020 

 

Het merendeel van de noodeigenaars (92%) heeft nog een lening af te betalen maar er zijn dus ook 

een aantal noodeigenaars zonder afbetaling. De situatie van de senioren is verschillend. Slechts drie 

senioren hebben nog een maandelijkse afbetaling. De afbetaling bedraagt voor deze senioren 

maandelijks gemiddeld ongeveer €500. De maandelijkse afbetaling van de noodeigenaars bedraagt 

gemiddeld meer, namelijk €582, maar het onderlinge verschil tussen de afbetalende noodeigenaars is 

groot en ligt tussen €156 en €1 613. De maandelijkse afbetaling van de noodeigenaars die tijdens de 

tweede golf geworven werden, ligt met een gemiddelde van €723 per maand, hoger dan in de andere 

golven (golf 1: gemiddeld €514; golf 4: gemiddeld €566).  

We berekenen de woonquote en het aandeel dat een woonquote heeft die hoger is dan 30% inclusief 

en exclusief de huishoudens zonder lening (Tabel 19). Gemiddeld besteden de noodeigenaars in 

GKO een vierde deel van hun besteedbaar inkomen (27%) aan woonuitgaven (uitgaven enkel voor 

de woning, dus zonder energie- water- of andere woonkosten); indien we enkel de noodeigenaars met 

een lening beschouwen, besteden zij gemiddeld iets meer dan een vierde deel (29%) van hun 

beschikbaar budget aan het afbetalen van de lening.  
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Tabel 19 Woonquote van noodeigenaars GKO  

 Noodeigenaars 

Alle noodeigenaars (incl. zonder lening)  

Gemiddelde woonquote  0.27 (0-0.58) 

% met WQ>30%  36 

Aantal noodeigenaars 73 

Noodeigenaars met lening  

Gemiddelde woonquote  0.29 (0.08-0.58) 

% met WO > 30%  39 

Aantal noodeigenaars met lening 67 

Bron: GKO 2019-2020 

 

Eén op drie noodeigenaars (36%) heeft een risico op betaalbaarheidsproblemen. Dit is meer dan 

het dubbele van het gemiddelde voor Gentse eigenaar-bewoners. Uit de gegevens van de 

Stadsmonitor voor 2017 vinden we namelijk dat 15% van de inwoners die eigenaars zijn een 

woonquote hoger dan 30% heeft. Bij de eigenaars met lening in GKO is het betaalbaarheidsrisico 

nog iets hoger, namelijk 39%. Bij de vergelijking met de Stadsmonitor moeten we in het achterhoofd 

houden dat deze op basis van inwoners en niet op basis van huishoudens zijn berekend. Het 

werkelijke percentage kan daarom iets afwijken, maar het verschil is wel heel groot om enkel daardoor 

verklaard te kunnen worden. We besluiten dat de eigenaars uit GKO toch veel meer kans hebben om 

met een betalingsrisico geconfronteerd te worden dan gemiddeld voor Gent.  

We zien wel een lager risico op betaalbaarheidsproblemen bij de aanvragers uit de eerste 

wervingsgolf, ongeveer vergelijkbaar met het gemiddelde voor Gent. In deze golf zijn de maandelijkse 

afbetalingen gemiddeld ook het laagst en vormen een lager aandeel in het besteedbaar inkomen. Het 

risico op betaalbaarheidsproblemen is het grootst bij de aanvragers uit de tweede golf. 
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3 |  Sociale impact noodeigenaars  

De resultaten die getoond worden in dit deel van het rapport zijn gebaseerd op de face-to-face 

interviews die tweemaal werden afgenomen bij de deelnemers: vóór de renovatie en enkele maanden 

na de renovatie. Voor meer detail over de situatie van deelnemers vóór de renovatie verwijzen we 

naar het rapport Profiel van de deelnemers en hun woning en sociale situatie voor renovatie. Naast 

de bevragingen in het kader van de sociale impactmeting werden gegevens verzameld over het 

energieverbruik en de woningkwaliteit (cf rapport Woningkwaliteit en energieprestatie – deelrapport 

D4.4.4 Final report evaluation). Voor een volledig overzicht van de methodologie verwijzen we naar 

het evaluatiemethodologie rapport (cf D4.4.1 Evaluation Methodology Report). 

 

Voor het opstellen van de vragenlijst voor de post-renovatie bevraging werd vertrokken van de 

vragenlijst die gebruikt werd voor de baseline bevraging. Deze werd aangevuld met vragen om goed 

te kunnen peilen naar de ervaring van de deelnemers met het project. De vragenlijst bestaat dus zowel 

uit reeds gevalideerde vragen als nieuwe GKO-specifieke vragen. De vragenlijst werd, net zoals de 

baseline vragenlijst, getoetst en besproken met de partners van het project. 

De vragenlijst bevat volgende delen: 

- De renovatie 

- Wonen - huisbeleving  

- Community building en sociaal kapitaal  

- Onderbescherming  

- Energiebewust handelen  

- Gezondheid en welzijn  

- Deelname GKO – ervaringen  

 

3.1 Wonen en huisbeleving 

Het volgende onderdeel van de bevraging handelt over de subjectieve beleving van de woning. In een 

recent rapport van The Happiness Institute & Kingfisher (2019) werd gevonden dat de woning 

waarin men leeft een nog groter dan verwachte impact heeft op hoe tevreden men zich algemeen 

voelt. De bijdrage van de woning in de algemene tevredenheid bleek daaruit zelfs groter dan de 

bijdragen van inkomensgerelateerde factoren (hoeveel men verdient en welke activiteit men doet), 

relatiefactoren en of men kinderen heeft of niet. Dat de tevredenheid over de woning zulke grote 

invloed heeft op algemene tevredenheid wordt verklaard o.a. door het feit dat het wonen enkele 

basisnoden dekt zoals de nood aan veiligheid en huisvesting. Daarenboven worden er door de woning 

ook voldaan aan een aantal emotionele noden zoals de nood zich trots te voelen en zichzelf te kunnen 

uitdrukken (zie The GoodHome Report 20197).  

 

 

 

7 , https://www.happinessresearchinstitute.com/publications: The GoodHome Report 2019 

https://www.happinessresearchinstitute.com/publications
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3.1.1 De renovatie 

Tijdens de post-renovatie bevraging werd eerst ingezoomd op de renovatie zelf, hoe de bewoners 

deze beleefd hebben en wat er in hun ogen goed en minder goed is wat betreft het resultaat (de 

ervaring over het hele proces wordt in het laatste deel beschreven, zie 3.6). 

3.1.1.1 De renovatiewerken 

Er werd aan de deelnemers gevraagd welke voor hen de belangrijkste renovatiewerken waren. We 

zien dat vaak de werken aan het dak op de eerste plaats vermeld werden (Tabel 20). Werken aan het 

dak worden door 6 op 10 deelnemers vermeld als belangrijkste werk. Het isoleren van o.a. het dak 

wordt ook vaak expliciet aangehaald, door ongeveer de helft van de deelnemers. 

Tabel 20 Overzicht vermelding belangrijkste werken door de deelnemer  

Soort werken vermeld Aantal % 

Dak: vernieuwing of isolatie van hellend of plat dak 28 61 

Isolatie 24 52 

Sanitair: vernieuwing badkamer, toilet en/of boiler 23 50 

Verwarming: nieuwe ketel, nieuwe radiatoren, centrale 
verwarming 

21 46 

Elektriciteit of gas: in orde maken, vernieuwen 20 43 

Schrijnwerk: vervanging ramen en/of deuren, dubbele 
beglazing 

19 41 

Vocht: behandeling vocht door injectie of dichten 
lekken 

17 37 

Muren: structurele werken aan muren of gevels 15 33 

Keuken: vernieuwing keuken 13 28 

Vloer: werken aan de vloeren 8 17 

Totaal 46 100 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Andere zaken die vaak worden vermeld zijn de vernieuwingen aan het sanitair (inclusief de boiler), 

de verwarming (dit kan gaan over vervanging van de ketel of buizen of de installatie van centrale 

verwarming), de elektriciteit (of gas), de schrijnwerken (vervanging van ramen en/of deuren), 

aanpakken van vochtproblemen (bv. injectiewerken of droogleggen van de kelder, 

schimmelbestrijding), gevelrenovatie en vernieuwing van de keuken. Ook het creëren van extra 

kamers of extra ruimte en het opstellen en uitvoeren van een stabiliteitsplan werden vermeld. Werken 

waardoor de veiligheid verbetert (zoals werken aan trappen, balustrades en borstweringen) komen 

voor maar in mindere mate. 

Inzetten van eigen middelen 

Af en toe wordt aangegeven dat men bepaalde werken zelf heeft uitgevoerd of gefinancierd (zie 

voorbeeld): 

 

“Daarnaast ook muren, plafonds, vloeren, waterleiding met eigen middelen in zelfde periode (17.000 euro: 

spaargeld lening)” 
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Het lijkt bij het inzetten van eigen middelen vooral te gaan over werken die niet als prioritair werden 

geoormerkt binnen het project. 

 

“Toilet boven hadden we graag gedaan, de keuken (nu zelf gedaan).  Voor de 30.000 andere dingen maar moest 

isoleren” 

“Aansluiting met de riolering en grondwerken. Maar dat zat niet in Gent knapt op? Ik heb eigen middelen 

ingezet om dat te kunnen doen.” 

 

3.1.1.2 Duidelijkheid over het renovatieproces 

De deelnemers konden ook te kennen geven of ze vonden dat ze genoeg inspraak hadden in het 

renovatieproces en of het voor hen duidelijk was welk type renovatiewerken in het kader van Gent 

knapt op kon worden uitgevoerd. 

Wat betreft de inspraak in het bepalen van de uit te voeren renovatiewerken vond ook hier de 

meerderheid dat men voldoende inspraak had (63%). Toch vond één op drie (37%) dat er niet 

voldoende inspraak was geweest.  

Voor het merendeel was het wel duidelijk welk type renovatiewerken kon worden uitgevoerd, maar 

voor een minderheid was dit al vanaf de start niet duidelijk en voor nog enkelen verdween de 

duidelijkheid in de loop van het proces. 

Tabel 21 Duidelijkheid renovatieproces   

Duidelijkheid over type renovatiewerken  % 

Ja, dit was duidelijk bij de start 68 

Nee, dit was bij de start niet (helemaal) duidelijk 11 

Aanvankelijk duidelijk, maar achteraf bleek dit minder duidelijk 18 

Ik weet het niet 2 

Aantal respondenten 44 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Keuze van werken 

Over de keuze van de werken werd door sommigen aangehaald dat er zaken waren die men eigenlijk 

liever niet had aangepakt of omgekeerd, dat men ze liever wel had zien gebeuren. Het gaat dan over 

bijkomende verbeteringen die nodig waren (bv. aan het dak) of vervanging van kachels die niet meer 

goed werkten (en toch niet vervangen werden). Er is ook een melding van werken die uitgevoerd zijn 

enkel om een conformiteitsattest te kunnen halen, die door de bewoner als niet nuttig werden 

ingeschat zoals de veiligheid van de trap of verluchting in het toilet. Iemand geeft ook wel aan dat 

het oorspronkelijk niet de gewenste werken waren die uitgevoerd werden, maar dat dit achteraf wel 

wordt geapprecieerd.  

 

“Sommige zaken nutteloos, verluchtingsgat in toilet, ik zie er de zin niet van in of een trapleuning. Wij zijn een 

open trap gewoon, geeft meer ruimtegevoel.  Ik heb dat comformiteitsattest niet nodig, ik woon er zelf, de dag dat ik 

het verkoop wel, maar nu geen leuning. […]” 

 

Afwerking 

Er wordt ook vermeld dat men had gehoopt dat de afwerking goed gebeurde, maar dat dit niet 

altijd is gebeurd. Er wordt gewag gemaakt van onzorgvuldige afwerking (bv. van keuken, badkamer, 

pleisterwerk, plinten, …). Het kan ook gaan over problemen die terugkomen of nieuw gecreëerd zijn 



33 

 

  

(zoals schimmel of vocht/lekken). Vooral indien een persoon alleenstaand is of niet kan werken, kan 

het een probleem zijn om zelf nog zaken af te werken of op te lossen. Door ongeveer vier op tien 

van de deelnemers wordt er iets gemeld in de open vragen rond de ontevredenheid over de afwerking 

of slecht uitgevoerde werken. 

“Ik had vooral graag dat de werken goed werden uitgevoerd, maar dat is niet gebeurd, zelf kan ik dat niet als 

alleenstaande en al verschillende jaren ziekenkas. Ik hoopte dat mijn huis in orde zou worden gemaakt en ik had 

vertrouwen in technische begeleider. Maar het resultaat was helemaal niet wat ik verwachtte.” 

“Ik had volgende werken liever niet uitgevoerd (maar deze zijn wel uitgevoerd), niet zo zeer omdat deze werken 

zijn uitgevoerd, maar omdat ze de werken niet goed uitvoerden, dat ik nu liever had dat ze niet waren uitgevoerd: 

vb. elektriciteit, maar werk niet goed gedaan, mijn grond was kapot. Er moesten in mijn huis veel reparaties 

worden gedaan, terwijl iedereen (aannemers) zijn geld al krijgt want de facturen moeten betaald worden.” 

Materiaalkeuze 

Naast de ontevredenheid over de afwerking, wordt hier en daar ook vermeld (maar in veel 

mindere mate) dat de materiaalkeuze niet steeds is zoals men had gewenst.  

“De werken die uitgevoerd werden waren wel de werken die ik zelf ook wou, maar wanneer ik erover nadenk, ik 

mocht bijvoorbeeld niet kiezen welke materialen, welke dikte van de materialen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de 

nieuwe vloer gelijk zou lopen met de keuken. Wanneer ik tijdens de uitvoering van de werken vaststelde dat iets 

niet goed was uitgevoerd (bijvoorbeeld chape lag niet gelijk) werd geen rekening gehouden met mijn opmerking. Idem 

over de wijze waarop het asbest werd verwijderd. Het asbest was zogezegd verwijderd; maar op een bepaald moment 

wordt vastgesteld dat er nog een stuk in zit. De werkmannen slaan op iets, de asbestplaat valt eruit en in stukken 

en dat wordt dan geminimaliseerd.” 

Uitvoerbare werken 

Tot slot blijkt ook dat er onduidelijkheid bestond over welke werken konden gebeuren of niet en 

welke werken door de deelnemer zelf moesten uitgevoerd of gefinancierd worden. Zaken die 

mondeling werden aangekondigd, maar niet geregistreerd werden, hebben ook verwachtingen 

gecreëerd die later niet gerealiseerd konden worden, met het risico van frustratie bij de bewoner.  

 

“Volgens de eerste renovatiebegeleider werd o.a. toegezegd dat we de façade van het huis konden opknappen, maar 

volgens de volgende stond dit niet in de lijst. Beetje een dubbel verhaal, de eerste zei dat als er geld over was dit 

zeker kon. Hetzelfde voor de muur in de tuin, dit zou eventueel kunnen, maar bleek dan achteraf toch niet te 

kunnen” 

 

“Er was een lijst opgemaakt wat ze gingen doen, ramen en elektriciteit vernieuwen. 

Die punten waren ok, minder duidelijk omdat er daarnaast ook dingen waren die door mij ging gebeuren. 

Bijvoorbeeld de afbraakwerken, dat was dan voor mij. Ik hield een lijst bij, maar ik deed het werk voor hen. […]. 

Ik heb heel veel moeite moeten doen om met de aannemer te werken van mijn dromen. Dat mocht eerst niet van 

Gent knapt op” 

 

De voorbeelden duiden op het belang van duidelijkheid over welk type renovatiewerken kunnen 

worden gefinancierd via het subsidieretentiefonds en welk soort inspraak daarin mogelijk is 

(betreffende soort werken en/of materiaalkeuze), maar ook welke afwerkingsgraad verwacht mag 

worden (gegeven het budget) en wat men zelf moet doen of kunnen financieren. 

3.1.1.3 De beleving van de renovatieperiode  

De periode waarin de renovatie wordt uitgevoerd kan door de bewoners als moeilijk of stressvol 

ervaren worden, zeker als die langer is dan voorzien. Daarbij komt dat sommige bewoners de woning 
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een bepaalde tijd hebben moeten verlaten. Ook deze tijdelijke verhuis kan een stressfactor vormen. 

Hieronder bekijken we of de renovatieduur korter of langer was dan voorspeld en of men de eigen 

woning heeft moeten verlaten. 

a) Duur van de renovatie 

Voor meer dan de helft van de deelnemers (61%) duurde de renovatie langer dan voorspeld. Dit kan 

ook zo verwacht worden aangezien renovaties doorgaans kunnen uitlopen of aannemers 

geconfronteerd worden met onverwachte situaties gegeven de vaak oude woningen. 

Voor een zeer kleine minderheid duurde de renovatie minder lang dan voorspeld. 

Tabel 22 Duur van de renovatie tegenover de verwachtingen  

 N % 

Renovatie duurde minder lang dan voorspeld  2 4 

Renovatie duurde ongeveer even lang als voorspeld 16 35 

Renovatie duurde langer dan voorspeld 28 61 

Totaal  46 100 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

b) Bewoning tijdens de renovatie 

70% van de deelnemers is tijdens de renovatiewerken in de eigen woning kunnen blijven wonen. 

Toch zijn ook enkele bewoners tijdelijk verhuisd (30%, 14 van de 46 respondenten). Deze bewoners 

woonden ofwel bij vrienden of familie (64% van degenen die hun woning moesten verlaten) of in 

een transitwoning van de stad (29%). Andere opties, zoals verblijf in een private huurwoning of 

verblijf in korte opvang in een toeristisch logies, werden niet gebruikt. Deze laatste optie was wel 

voorbereid door de stad (via afspraken met een hotel). Twee andere bewoners woonden deels op de 

werf en deels bij vrienden of familie, en een andere kon terecht in het beschut wonen (waar hij 

voordien ook al wekelijks te gast was).  

Tabel 23 Verblijf tijdens de renovatiewerken   

Van bewoners die niet de hele tijd in de eigen woning zijn verbleven, is … % % 

Ingetrokken bij vrienden of familie  64 

Verbleven in een transitwoning van de stad 29 

Totaal aantal tijdelijk elders verblijvende deelnemers 14 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Voor degenen die in de eigen woning verbleven, was dit niet steeds even gemakkelijk, vooral niet 

voor de gezinnen met kinderen of huisdieren. Hoewel dit wonen met verbouwing voor sommigen 

geen probleem leek te vormen (bv. indien de woning voldoende ruimte biedt), vonden de meesten 

dit toch geen aan te raden situatie. Vooral indien de badkamer, toiletten of de keuken minder 

bruikbaar worden of indien er veel stof en vuil wordt geproduceerd, wordt de situatie moeilijk. Enkele 

citaten geven de situatie goed weer: 

 

Je raadt het niemand aan, althans niet indien je kinderen hebt. Redenen: buiten douchen en met 5 op één kamer 

slapen. Het zou lukken indien je geen kinderen hebt. Omwille van de moeilijke situatie was de tijdsdruk tijdens de 

renovatiewerken heel hoog. 
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Dat was verschrikkelijk, veel materiaal (en meubels) waren weg en alles was vuil in huis. Er werd wel voorgesteld 

om tijdelijk een andere woning te betrekken, maar dat ging niet door. Er was geen huis vrij. Ik kon nergens 

naartoe. 

Niet leuk tijdens injectie muren, veel stof, ze hadden het niet afgedekt, en niet gezegd dat wij dat moesten doen. 

In het begin leek het ok. Ze hadden ook beloofd om een bâche of een echt afdekzeil te spannen over o.a. de keuken, 

maar dit is niet gebeurd, enkel een doek werd amateuristisch opgehangen. Na een week was ik al ziek van het stof 

en ben dan bij mijn ouders gaan logeren, maar was wel geregeld in huis. Ik heb toen ook sinusitis gekregen en zie 

wel een verband met het stof, moeilijk ademen, verstopte neus. 

Het blijven wonen in een woning waar verbouwd wordt, kan een stresserende situatie zijn, waarop 

men de deelnemers zo goed mogelijk kan trachten voor te bereiden. Als alternatief moet een tijdelijke 

verhuis op de best mogelijke manier kunnen gefaciliteerd worden voor wie dit nodig is. 

 

3.1.1.4 Twijfels deelname project 

Aan de respondenten werd ook gevraagd of ze ooit tijdens de loop van hun deelname aan Gent knapt 

op twijfels hadden over hun deelname aan het project. We zien (Tabel 24) dat de meerderheid (59%) 

nooit aan zijn/haar deelname aan het project heeft getwijfeld. Toch had ongeveer één op tien 

deelnemers (11%) vaak of de hele tijd twijfels over de deelname aan het project. En voor ongeveer 

één op drie doken deze twijfels soms op.  

Tabel 24 Twijfels over deelname   

Op een bepaald moment tijdens het proces gedacht “had 
ik dit geweten, had ik niet deelgenomen” 

N % 

Ja, vaak/de hele tijd  5 11 

Ja, ooit/een paar keer 14 30 

Nee, nooit 27 59 

Totaal  46 100 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

De redenen van twijfel liggen vooral aan zaken die ook hierboven al aan bod kwamen: renoveren 

kan algemeen aanleiding geven tot stress maar het geeft extra stress als bijvoorbeeld afspraken 

herhaaldelijk niet worden nagekomen, de kwaliteit van de werken niet naar verwachting gebeurt of er 

problemen zijn met de samenwerking of communicatie met bv. de technische begeleider of bepaalde 

aannemers. Ook beloftes dat het proces stressloos zou verlopen, kunnen niet (altijd) ingelost worden. 

 

“Reden [van twijfel]: omdat het niet liep zoals het zou moeten. Bijna telkens fouten. Badkamer is van lage 

kwaliteit. We bespraken om de tegels opnieuw te leggen. Maar dat is slechts gedeeltelijk volgens onze vraag gebeurd. 

De muur is scheef en dat werd als argument gebruikt. Maar iemand die al 20 jaar tegels legt zou toch moeten 

weten hoe ermee om te gaan. Ons huis is scheef, ook met de nieuwe trap geeft dat problemen” 

 

“Ik ben 15 keer thuisgebleven en dan kwam er niemand. Dat heeft me veel stress opgeleverd. Kwaliteit van metsen 

is belangrijk. Ze mogen niet liegen over de beloftes. Nadat ze het een paar keer opnieuw hebben gedaan, is het nog 

niet goed gedaan. Stad Gent moet zoeken naar goeie metser. […].” 

 

“Ik ging normaal mijn appartement verkopen. Onderneming die ik niet mocht kiezen. Architect die ik niet goed 

vond. Daarvoor was het helemaal in orde. De administratie was in orde. Er moet toch controle zijn, er was nu een 
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vrouw langs geweest die checkte of het oké was; Zij is twee minuten binnen geweest, en het was in orde; terwijl er 

moet toch iemand controleren of die schimmel terugkomt?” 

 

“De belangrijkste reden [van twijfel] is de onduidelijke communicatiestroom met communicatieproblemen als gevolg 

en dat bezorgde me veel stress. In de plaats van met 1 iemand sta je met 3 mensen in contact en hierdoor gaat er 

communicatie verloren en door communicatieproblemen ontstaan verstoorde relaties.” 

 

Uit de antwoorden blijkt dat het moeilijk is om de deelnemer volledig voor te bereiden op het 

proces dat zal komen. Indien bepaalde keuzes van de bewoners beperkt zullen worden (bv. dat er 

bepaalde werken prioriteit krijgen in GKO, dat er met bepaalde aannemers zal moeten gewerkt 

worden, dat de gebruikte materialen binnen een bepaald budget zullen moeten blijven), kan dat best 

in het begin geduid worden. Maar de deelnemers wensen ook inspraak dus ergens moeten er ook 

keuzemogelijkheden bestaan. Waar wel of niet kan gekozen worden, kan op voorhand meegedeeld 

worden. Ook naar de aannemers toe kan het nuttig zijn om enkele verwachtingen te stellen: respect 

voor de bewoners (afspraken naleven, wijze van communiceren) en hun woning (bv. geen 

beschadigingen, of goede herstellingen).  

 

3.1.1.5 Tevreden- en ontevredenheden in verband met de renovatie 

Er werden ook spontaan bijkomende opmerkingen gegeven over de renovatie (deze vragen werden 

mede door hun positie vooraan in de vragenlijst uitvoerig beantwoord). Hierboven vonden we al 

bepaalde elementen die hadden geleid tot ontevredenheid in de toelichtingen van de deelnemers over 

waarom er soms twijfel rees over hun deelname, wat er onduidelijk was of zaken waarover ze niet 

voldoende inspraak hadden ervaren. Deze punten komen vaak ook nog eens in de opmerkingen 

terug. De opmerkingen van de deelnemers duiden enerzijds op een zekere ontevredenheid (zoals over 

vertragingen, over de doorstane stress, ontevredenheid over bepaalde aannemers, over sommige 

werken of materialen of over beschadigingen van zaken in de woning), maar anderzijds is er ook veel 

tevredenheid, trots of dankbaarheid over de kans die Gent knapt op hen bood. Over een aantal 

onderwerpen werden zowel positieve als negatieve opmerkingen gehoord: 

 

Budget 

Er komen vaak tegenovergestelde ervaringen naar voor. Sommigen vermelden dat het budget voor 

hen perfect was om de zaken aan te pakken die moesten gebeuren en anderen vinden dat er meer 

had kunnen gebeuren met het budget. 

 

Uitvoering werken  

Sommigen zijn tevreden over de wijze waarop de werken zijn gebeurd (tot zelfs boven de 

verwachtingen) en anderen duidden dan weer op een slechte uitvoering van bepaalde werken 

(voorbeelden over de ramen, tegels, lichtstraat, vochtbehandeling). 

 

Omgang  

Sommigen zijn tevreden over de wijze waarop er met hen werd omgegaan en vonden bijvoorbeeld 

dat de relatie met de aannemer zeer goed was, maar andere opmerkingen duiden dan weer op een 

minder aangename omgangswijze (men voelde zich minderwaardig of niet belangrijk of men had het 

gevoel niet ernstig te worden genomen, afspraken op bepaalde datums waar bewoners dan voor thuis 

bleven werden niet nagekomen). Soms bestonden er ook communicatieproblemen tussen de 

bewoners en de aannemers omwille van de taal (van de aannemer). 
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Duidelijkheid/inspraak 

Betreffende duidelijkheid en inspraak zagen we eerder al dat het proces voor sommigen (eerder) 

duidelijk was en voor anderen dan weer niet. Er is wel wat ongenoegen merkbaar over te weinig 

inspraak in de keuze van aannemers of materialen. Er werd ook een voorbeeld gegeven van een 

deelnemer die niet begreep waarom er nog een gasboiler werd geïnstalleerd terwijl een zonneboiler 

misschien beter was gegeven de energieprijzen en –transitie. 

 

 

Begeleiding 

Sommigen geven de meerwaarde van de begeleiding spontaan aan, zowel de sociale als de 

technische, en de goede relatie met de begeleiders. Maar anderen waren dan weer minder positief (dit 

ging dan vooral over de technische begeleiding). 

 

Toekomst 

Sommigen geven ook aan dat GKO een goede basis heeft gelegd waardoor ze nu zelf verder 

kunnen werken. Bewoners hebben vaak ook initiatief genomen tijdens de werken om meer te doen 

via eigen arbeid of eigen middelen. 

 

Sommige van deze punten (zoals budget, uitvoering van de werken, begeleiding) komen later nog 

terug (zie deel 3.6 over de ervaringen van de deelnemers met het instrument). 

3.1.2 Tevredenheid over de woning 

We zagen voor de renovatie dat slechts de helft van de noodeigenaars (52%) tevreden was over de 

woning (zeer tevreden of eerder tevreden). Dit is een veel lager aandeel tevreden bewoners dan wat 

gemiddeld voor heel Gent gevonden werd in 2020 (Stadsmonitor) waar 84% van de inwoners (zeer 

of eerder) tevreden was met de woning. Er moet wel in gedachten gehouden worden dat de 

beschrijvingen voor GKO op gezinsniveau gebeuren terwijl de analyses in de Stadsmonitor op 

inwonersniveau zijn. Dit kan echter niet het grote verschil verklaren en we besluiten dan ook dat er 

bij de deelnemers een veel lagere dan gemiddelde tevredenheid over de woning heerste.  

Van de 46 noodeigenaars die bevraagd werden na de renovatie was 87% tevreden over de woning 

(Tabel 25). Daarmee valt dit cijfer na de renovatie wel ongeveer samen met het gemiddelde voor 

Gent. Van de deelnemers is een groter aandeel wel “zeer tevreden” na de renovatie dan voor de 

renovatie (57% t.o.v. 8%). 

Tabel 25 Tevredenheid over de woning 

% 

Baseline 
(noodeigenaars + 
mede-eigenaar) 

Post-renovatie 
(noodeigenaars) 

Baseline  

(voor- en 
nabevraging) 

Post-renovatie 
(voor- en 

nabevraging) 

Zeer ontevreden 5 4 5 5 

Eerder ontevreden 16 4 10 5 

Noch tevreden, noch 
ontevreden 

28 
4 

23 3 

Eerder tevreden 44 30 55 30 

Zeer tevreden 8 57 8 58 

Aantal 64 46 40 40 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 
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Van de 46 bevraagde deelnemers na de renovatie waren er 40 die op deze vraag antwoordden zowel 

voor als na de renovatie. Dit was een groep die voor de renovatie gemiddeld iets meer tevreden was 

met 63% tevredenheid (Tabel 25). Na de renovatie is ook hun tevredenheid sterk toegenomen (88% 

tevreden). In Tabel 26 vinden we in het gekleurde deel de deelnemers bij wie de tevredenheid 

toegenomen is en in het niet-gekleurde deel de deelnemers bij wie de tevredenheid hetzelfde is 

gebleven of zelfs afgenomen is. De meerderheid van de deelnemers (26 op 40) is na de renovatie 

(veel) meer tevreden over de woning. Een beperkt aantal deelnemers (3) gaat echter van een tevreden 

gevoel naar een niet-tevreden gevoel over de woning.  

Tabel 26 Tevredenheid over de woning vóór en na de renovatie  

% (Aantal: 40) 

Na: 

Zeer 
ontevreden 

Na: 

Eerder 
ontevreden 

Na: 

Noch tevreden, 
noch 

ontevreden 

Na: 

Eerder 
tevreden 

Na: 

Zeer tevreden 

Voor: Zeer ontevreden 0 1 0 0 1 

Voor: Eerder 
ontevreden 

0 0 1 0 3 

Voor: Noch tevreden, 
noch ontevreden 

0 0 0 3 6 

Voor: Eerder tevreden 1 1 0 9 11 

Voor: Zeer tevreden 1 0 0 0 2 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Redenen van (on)tevredenheid voor de renovatie 

De redenen die de noodeigenaars aangaven voor hun geringe tevredenheid voor de renovatie, 

hadden meestal te maken met de slechte (structurele) staat van de woning. In het bijzonder werd de 

slechte energetische staat van de woning aangehaald (koud in de winter) alsook de aanwezigheid van 

vocht. Verder werden ook plaatsgebrek, kwaliteit van de sanitaire voorzieningen en comfort 

aangehaald, alsook externe factoren (buren, trein, ...).  

De redenen voor de tevredenheid over de woning vóór de renovatie gingen vaak niet over de 

woning zelf, maar over zaken die te maken hebben met de ligging en de omgeving (zie baseline 

rapport): centrale ligging, dichtbij winkels, leuke buren, … 

Maar er kwamen toch ook kenmerken van de woning naar voor als tevredenheidsfactoren: het is 

een goed huis, een sterk huis, er is ruimte, licht, lucht, meerdere kamers, ... Het feit dat de woning 

een eigen woning is en een eigen plekje biedt, werd ook aangehaald.   

 

Redenen ontevredenheid na de renovatie 

De redenen van ontevredenheid na de renovatie betreffen voornamelijk, zoals voorgaand deel reeds 

deed vermoeden, de afwerking van de uitgevoerde werken.  

“Ik kan niet tevreden zijn, omdat het werk niet goed is gedaan. Kinderen hebben veel zelf gedaan en nu om het 

verder te doen, het werk af te maken of gewoon fouten te herstellen, moet ik zelf andere mensen zoeken. Dat duurt 

lang en ik ken ook niemand om me hierbij te helpen.” 

“Keuken zou ik op een andere manier maken. De afwerking en de indeling van de keuken is niet volgens plan. Ik 

had dat op voorhand aangegeven, maar ze zijn daar niet op in gegaan.” 
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Soms werden ook fouten gemeld (bv. te weinig isolatie geplaatst zodat de deelnemer niet in 

aanmerking kon komen voor een premie) of het verslechteren van bepaalde situaties (zaken die zijn 

stukgegaan tijdens de renovatiewerken) wat ook aanleiding kan zijn tot een ontevreden gevoel. 

“Isolatie in orde, maar is niet genoeg voor een premie. Deur voor tweeduizend euro offerte, soort branddeur, maar 

dat is een lege deur die 50 euro kost. Elektriciteit is kapot gemaakt, Overgang tussen keuken en living is 

onzorgvuldig gebeurd.” 

 

Redenen van tevredenheid na de renovatie 

Voor de meeste deelnemers is er wel een verbetering in de tevredenheid over de woning 

opgetreden. De tevredenheid met de buurt wordt net zoals voor de renovatie aangehaald.  

“We wonen hier heel graag omwille van de buurt. We hebben bewust gekozen voor deze buurt. Mensen uit onze 

omgeving hebben ons lang zot verklaard omdat we geen beroep konden doen op thuis. Ik droom wel van een grotere 

tuin. De woning hoeft niet groter te zijn. […].” 

“Mijn huis is mooi. De straat is goed. Het is een goede buurt, alles is dichtbij.” 

Ook de aspecten van de woning die zijn verbeterd dankzij GKO (keuken, ramen, isolatie, 

verwarming, veiligheid en gezondheid) geven aanleiding tot tevredenheid (en dankbaarheid over 

deelname aan GKO). 

“Eindelijk is het in orde en ik woon er graag. Ik had dit niet meer verwacht. GKO is voor mij een geschenk uit de 

hemel. Door het voorzichtig omspringen met het budget, kon ik ook nog zaken in de keuken veranderen en dat 

maakt het zoveel aangenamer. Er stonden grote kasten, die veel plek innamen en in een kleine keuken kan je alle 

plaats gebruiken. Er was nog wat geld over en dan konden die kasten verdwijnen en mooie rekken in de plaats en 

de keuken is nu groter en meer licht. De ramen, standaard zou er voor witte pvc worden gekozen, maar dat vind 

ik zo lelijk en voor dezelfde prijs kon een andere kleur. Nu zijn ze zwart van buiten (en wit van binnen) en dat is 

veel mooier.” 

“Woning is opgewaardeerd: voordien onveilig en ongezond, nu dus beter” 

Het feit dat de werken vlot zijn gelopen (en tevredenheid over het uitvoeren van de werken zelf) 

kan ook de tevredenheid over de woning mee bepalen.  

“Tevreden, de werken zijn zeer vlot gegaan […], en resultaat is goed, iedereen zeer goed en professioneel.” 

“De afwerking en het resultaat zijn top, het hele traject was top.” 

 

Maar naast de verbetering van de woning zelf vormen ook de persoonlijke gevolgen (thuisgevoel, 

zelf terug zaken kunnen aanpakken, minder stress, genieten van de properheid) elementen van 

tevredenheid. 

“GKO heeft zeer veel betekend voor mij. Mijn woning was een beetje een werf: ooit begonnen met vloeren uit te 

breken en keuken, uiteindelijk samenwerking met deze loodgieter gestopt, vrienden even komen helpen (maar die zijn 

dan in hun eigen huis beginnen verbouwen). Ik zag er geen beginnen aan. GKO was dus voor mij een geschenk uit de 

hemel. Ook blij dat er dankzij GKO ook een architect betrokken was bij de werken.” 

“Als ik binnenkom in mijn huis, dan ben ik heel blij. Het is hier heel groot. Ik kan heel vaak stilstaan bij het 

feit, ik doe de chauffage aan, en er zijn geen tochtgaten. Ik moet niet stilstaan bij de regen en dat ik dan op het dak 

moet kruipen om de afvoer vrij te maken, of overal emmertjes zetten. Ik heb een aanrecht. Ik heb een plek om te 

koken, ik heb plezier om te koken. Ik wil het afwerken (lees schilderen) en iedere kamer zijn plek geven. Dat we 

weer meer privacy hebben. (Nvdr: nu staat de living nog leeg omdat er geschilderd moet worden en is de kamer van de 

dochter nog een deel de living). Dat het weer een huisje is.” 
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“Omdat ik moet berusten dat ik geen multimiljonair ben. Ik ben heel blij met het comfort, met privacy. Al mijn 

hobby’s kunnen hier uitgevoerd worden. Kindjes blij. Het is meer dan een fysiek huis. Meer een thuis. Voor de 

werken was dat anders en een stuk minder.” 

“Kan soms opstaan en denken: 'Zo hemels, mijn huisje is zo proper nu'.” 

3.1.3 Subjectieve woningkwaliteit 

De staat van de woningen werd voor de renovatie objectief bekeken aan de hand van het aantal 

strafpunten dat de woning kreeg ten gevolge van bepaalde gebreken op basis van de Vlaamse 

Wooncode (zie rapport Woonkwaliteit en Energieprestatie – deelrapport D4.4.4 Final report 

evaluation). De bedoeling was om na de renovatie een woning te hebben die voldoet aan de normen 

van de Vlaamse Wooncode (voldoende kwaliteit om een conformiteitsattest te verkrijgen). De manier 

van meten van de woningkwaliteit is ondertussen wel gewijzigd en de post-meting is gebaseerd op 

het nieuwe meetsysteem (zie rapport Woonkwaliteit en Energieprestatie – deelrapport D4.4.4 Final 

report evaluation). Complementair aan dit objectieve kwaliteitsgegeven is uiteraard hoe de bewoner 

de staat van de woning zelf ziet en ervaart.  

Bijna de helft van de deelnemers (44%) gaf voor de renovatie aan dat er in de woning kamers zijn 

die niet of nauwelijks kunnen worden gebruikt (Tabel 27). Na de renovatie is het niet kunnen 

gebruiken van kamers gehalveerd, zowel bekeken als het gemiddelde over de hele groep deelnemers 

als over de groep die zowel aan een voor- als aan een post-renovatie bevraging heeft deelgenomen. 

De helft geeft ook aan dat de situatie met betrekking tot het gebruik van kamers voor de renovatie 

slechter was (Tabel 28). 

Tabel 27 Aanwezigheid kamers die niet kunnen worden gebruikt 

% Baseline 
Post-

renovatie 

Baseline 

(voor-en 
nabevraging) 

Post-renovatie 

(voor-en 
nabevraging) 

Er zijn kamers die niet kunnen worden 
gebruikt (%) 

44 22 45 23 

Aantal 64 46 40 40 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Het draait bij niet-gebruik van kamers niet alleen over zolders en kelders, maar ook slaap- of 

leefkamers, keukens en badkamers of toiletten, of zelfs een hele benedenverdieping. De redenen zijn 

onder meer dat het er te koud of te vochtig is, een toilet dat niet werkt, een dak dat lekt, een vloer die 

kapot is, of de ruimte die te vuil is (of eerder een werf lijkt). 

Voor de niet-gebruikte kamers die overblijven na de renovatie blijkt het soms te gaan over een 

berging of een kamer die nog niet afgewerkt is. Het lijkt dan over een tijdelijke situatie te gaan die 

nog kan verbeteren (bv. Een extra slaapkamer die nog niet klaar was, maar door de bewoner zelf 

wordt afgewerkt).  

“Echt slechte staat is misschien niet juist, nu werd er een Velux geplaatst. Het is nog niet bruikbaar als kamer, 

enkel vezelplaat.” 

Bij sommigen is er toch nog steeds een probleem omwille van de staat van de ruimte, een (slechte) 

staat die al langer bestond of soms veroorzaakt is tijdens de uitvoering van de renovatie en hierdoor 

blijft plaatsgebrek bestaan. (zie ook Tabel 28). 

“Zitten weinig in keuken/eetplaats omdat de verwarming daar al lang defect is.” 
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“Momenteel in de kamer boven een vochtprobleem door de werken ontstaan. Daardoor kan de slaapkamer 

momenteel niet gebruikt worden.” 

“Er staat nog steeds water in de kelder.” 

“Slechts gedeeltelijk, de vroegere badkamer achteraan is nu uitsluitend een toilet en zou nog ruimte voor iets anders 

kunnen zijn, maar het is er koud en stinkt (vroeger stond er een bad en nu een afvoerputje en dat stinkt geregeld). 

Verder zijn de slaapkamers nog altijd koud, geen isolatie aan de muren en wij hebben geen geld.” 

Tabel 28 Aanwezigheid kamers die niet kunnen worden gebruikt, verandering sinds renovatie 

 N % 

Ja, voor de renovatie was de situatie slechter 
(meer ruimtes die niet konden gebruikt worden of 
slechtere situatie in de niet-bruikbare ruimte(s)) 

22 49 

Ja, voor de renovatie was de situatie beter (minder 
ruimtes die niet konden gebruikt worden of betere 
situatie in de ruimte(s)) 

5 11 

Nee, zelfde situatie voor en na de renovatie 18 40 

Aantal 45 100 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Vele noodeigenaars van GKO gaven ook aan in het baseline interview voor de renovatie dat ze last 

hebben gehad van bepaalde problemen in de 12 maanden voorafgaand aan het interview.  

Ongeveer één op drie noodeigenaars geeft aan dat ze meestal tot altijd last hebben van schimmel 

op binnen- en/of buitenmuren, insijpelend vocht langs het dak, insijpelend vocht langs muren of 

vloer, te koud in de winter of te warm in de zomer. Bovendien geeft twee op drie noodeigenaars 

(67%) aan dat er soms of meestal tot altijd een probleem bestaat van geurhinder. De meest 

voorkomende problemen (die soms of meestal tot altijd voorkomen) zijn geurhinder, te koud in de 

winter, te warm in de zomer en schimmel op binnen- en/of buitenmuren. In de literatuur (zie o.a. 

overzicht in van Hoof, Maelstaf & Maes, 2016) wordt de link gelegd tussen vocht en schimmel en 

o.a. energiearmoede. 

In de Stadsmonitor 2017 vonden we voor Gent gemiddeld dat slechts 26% soms of vaak last heeft 

van geurhinder; 13% heeft soms of vaak last van schimmel op binnen- en/of buitenmuren; 10% heeft 

soms tot vaak last van ongedierte; 8% heeft last van te weinig plaats voor de bewoners; 9% heeft last 

van opstapeling van vuilnis en 9% heeft last van te weinig privacy. Bovendien zijn dit gemiddelden 

voor eigenaars en huurder samen, waarbij deze percentages voor eigenaars steeds veel lager zijn dan 

voor huurders (zie p.181, ABB, 2018). Dit impliceert dat de verschillen tussen eigenaars gemiddeld 

in Gent en de noodeigenaars uit GKO nog groter zijn. Wanneer we de percentages in de kolommen 

“soms” en “meestal tot altijd” samennemen en vergelijken met de gemiddelde cijfers voor Gent, 

kunnen we dus stellen dat de noodeigenaars in GKO aanzienlijk meer dan gemiddeld hinder ervaren 

in hun woning. Ook hier kunnen we stellen dat aanvragers goed zijn geselecteerd vanuit het oogpunt 

dat ze meer dan gemiddeld hinder in hun woning ervaren. 

We zien (Figuur 1) dat de percentages die soms of meestal een bepaald soort hinder ondervinden 

sterk gedaald zijn sinds de renovatie. We zien geen grote verandering bij de vraag “te weinig privacy 

voor de bewoners”. (voor meer detail zie bijlage Tabel b.1 en Tabel Tabel b.2). 
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Figuur 1 Hinder in de woning (% soms of meestal last), voor (periode 12 maanden) en na (<12 

maanden) renovatie   

 
* Nvoor=62-64; Nna=39-46 
Bron: GKO 2019-2021 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Voor degenen bij wie zowel vóór als na de renovatie een interview werd afgenomen (Figuur 2), 

zien we dat de hinder sterk gedaald is, voor elke soort hinder, maar de grootste daling zien we bij het 

last hebben van geurhinder en het te koud zijn in de winter, gevolgd door de afname van hinder door 

schimmel en vochtproblemen.  
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Figuur 2 Hinder in de woning (% soms of meestal tot altijd), voor (periode 12 maanden) en na (<12 

maanden) renovatie, voor- en nabevraging   

 
* Nvoor/na 34-40 
Bron: GKO 2019-2021 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Wat betreft de tevredenheid over het algemeen comfort van de woning, vonden we dat er een 

hogere tevredenheid is in de zomer dan in de winter. Zoals we eerder zagen was er een probleem in 

vele van de woningen met een gebrek aan isolatie of beglazing van de ramen. Deze hogere 

ontevredenheid in de winter kan te maken hebben met energiearmoede waarbij huishoudens in een 

woning van lage energetische kwaliteit niet de middelen hebben om hun woning, of elke kamer in de 

woning, warm te krijgen of te houden (zie rond energiearmoede van Hoof e.a., 2016).  

Na de renovatie vonden we eenzelfde tevredenheid over het comfort in de winter en in de zomer: 

90% is (eerder/zeer) tevreden over comfort in de winter en 89% over het comfort in de zomer. Bij 

de groep die op deze vraag antwoordde zowel voor als na de renovatie (Figuur 3) vinden we zelfs 

enkel een zeer grote toename van de tevredenheid over het comfort in de winter en een kleinere 

toename van de tevredenheid over het comfort in de zomer. Het percentage dat ontevreden was over 

het comfort in de zomer is hierbij hetzelfde gebleven. 

We moeten hierbij wel opmerken dat de timing niet toeliet om beide seizoenen te laten passeren 

voor de post-renovatie bevraging plaatsvond. Sommigen hadden dan ook nog geen ervaring in het 

zomer- of winterseizoen. 
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Tabel 29 Tevredenheid over het algemeen comfort van de woning 

% 

Baseline Post-renovatie Baseline 

(voor-en 
nabevraging) 

Post-renovatie 

(voor-en 
nabevraging) 

Zomer (Z)/Winter (W) Z W Z W Z W Z W 

Zeer ontevreden 2 5 3 0 3 9 3 0 

Eerder ontevreden 10 27 32 2 3 21 3 3 

Noch tevreden, noch 
ontevreden 

18 19 5 7 19 18 6 9 

Eerder tevreden 59 40 43 38 58 41 39 35 

Zeer tevreden 13 8 46 52 16 12 48 53 

Aantal1 63 62 37 42 31 34 31 34 

 
1 Aantal post-renovatie: zonder degenen die antwoordden “Nog niet te evalueren na renovatie” 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Figuur 3 Percentage tevreden/ontevreden comfort zomer/winter, noodeigenaars met voor- en 

nabevraging  

  

* Aantal zonder degenen die antwoordden “Nog niet te evalueren na renovatie” 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Voor sommigen kan in de zomer de warmte in bepaalde delen van de woning, vooral slaapkamers 

of waar er koepels zijn, nog een bron van ontevredenheid zijn. De bewoners moeten zich dan 

beredderen door bv. in een koelere ruimte te gaan slapen of koepels te bedekken. 

“Soms wel wat te warm, maar met zeilen over de koepels lukt het wel.” 

Anderen getuigen ook dat er niets veranderd is aan de situatie of dat de renovatie geen betrekking 

had op het beter controleren van de temperatuur in de woning. 

De toegenomen tevredenheid over het comfort in de winter is wel duidelijk in verband gebracht 

met de renovatie en te danken aan het beter kunnen regelen van de temperatuur, het stabieler houden 

van die temperatuur (met de kachels voorheen ging dat moeilijker), het warmer kunnen maken of 

houden in de woning of meerdere kamers kunnen verwarmen (bv. vroeger enkel de keuken warm); 

er is ook minder vrees voor tocht of lekken. 
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“Zowel het plat dak als het hellend dak werden opnieuw geïsoleerd. Groot verschil met de situatie voor de werken. 

Warmte blijft goed in het huis.” 

“Aangename temperatuur en daarenboven kan ik die nu zelf regelen en is die stabiel.” 

“Overal warm, ook in de slaapkamers (kinderen) waar vroeger geen verwarming was.” 

 

Maar toch zijn er ook deelnemers die antwoorden dat ze de verwarming niet opzetten omwille van 

de hoge energieprijzen of dat ze meer verbruiken dan voor de renovatie omdat ze (nog) niet weten 

hoe de CV juist te gebruiken. 

“Chauffages moeilijk te regelen.” 

“Nog heel veel gas te betalen, maar heeft met de gasprijs te maken.” 

“Wel tevreden met CV, maar weet niet goed hoe om te gaan met centrale verwarming, reeds uitleg gekregen, maar 

weet het niet meer.” 

 

3.1.3.1 Tevreden- en ontevredenheden over de staat van de woning 

Er worden nog een groot aantal opmerkingen meegegeven over de staat van de woning. In de 

meeste gevallen beschouwt men de staat van de woning als verbeterd maar de verbetering wordt door 

de bewoner(s) niet altijd uitsluitend toegeschreven aan het project GKO, maar door eigen inzet van 

arbeid en middelen. Soms zijn de niet inwonende volwassen kinderen van de bewoners minder 

positief dan de bewoner zelf. 

Soms is er een ambigue beleving. Er is verbetering maar er zijn ook zaken minder goed geworden 

door GKO. Zo werd er bijvoorbeeld schade aangericht tijdens de uitvoering of werden bepaalde 

delen niet goed afgewerkt. In sommige gevallen kon de geurhinder niet worden weggenomen, is die 

teruggekomen of zelfs ontstaan. Vocht- en schimmelproblemen blijken hardnekkig. 

“Badkamer alles nieuw, maar niet af. Dakwerker heeft dit niet goed afgewerkt. Ik wil mijn dak veranderen: 

kapot hout moet weg, ook nieuw raam en dakgoot nodig. Gezegd ‘binnen 20 jaar geen probleem’, maar ik heb 

geen idee waarom dit niet goed gedaan is, en de afwerking betaal ik zelf. Ook zaken die lelijk zijn, bijvoorbeeld 

chauffage. Vroeger zag ik ook wel eens een muis, maar die kwam enkel wanneer de deur open stond, nu meer en 

langs de buizen.” 

“Al de kamers worden gebruikt, er is een kamer meer, maar we moesten er zelf nog veel aan doen alvorens deze 

bruikbaar was. En in de slaapkamer, ondanks vernieuwing, is de muur vochtig.” 

“Vocht voor de renovatie, in de badkamervloer nog vocht. [...]” 

 

De woningbeleving wordt dus enigszins verstoord door ontevredenheid over de afwerking en 

nieuwe problemen die optreden. Deze negatieve beleving werd in enkele gevallen versterkt door de 

reacties van de (volwassen) kinderen.  

“Ik zie enkel de gebreken. Ik kan niet meer positief zijn.” 

“Mijn huis is niet zo comfortabel om te ontspannen. Deels door budget en deels door geluidsoverlast. Ik blijf ook de 

gebreken in mijn huis zien.” 

 

Bij sommigen is er nog steeds een beetje schaamte over de woning, maar zou dit nog kunnen 

verbeteren door afwerking (zoals schilderen).  
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“Ik schaam me nu nog wel een beetje over mijn woning, ik wil het graag nog schilderen, want nu is het niet 

afgewerkt en dan de meubels en de inrichting herschikken. Ik wou nu al wat herschikken, maar (op advies 

begeleider) best eerst schilderen en dan alles opnieuw inrichten.” 

 

Een aantal bewoners halen ook expliciet de verbeteringen nog eens aan waardoor het nu warmer 

is (in de winter) en veiliger wonen. 

“De woning was echt in een slechte staat. Het was hier echt gevaarlijk, om te koken, om te slapen, om te leven. Nu 

is het hier veilig en dat voelen we wel.” 

  

3.1.4 Wonen en identiteit 

De woning vormt ook onderdeel van de identiteit van de bewoner en zoals hierboven al werd 

vermeld, levert de woning een bijdrage aan hoe gelukkig men zich algemeen voelt. Wonen is cultureel 

bepaald. Belangrijke kenmerken zijn privacy, identificatie en representatie. Wonen wordt een 

onderdeel van de status en de identiteit (Van der Weiden 1993: 318-320 in Konings, 2001). Het 

bezitten van een huis is of kan een belangrijke factor zijn in het creëren van een deel van de identiteit 

en het uitdrukken ervan (Gram-Hanssen & Bech-Danielson, 2004). Trots zijn over deze creatie en 

identificatie kunnen bevestigd worden door de sociale contacten. Men voelt zich goed of minder 

goed in de woning (men is er al dan niet graag), men heeft er een bepaalde opvatting over, men 

ontmoet er familie of vrienden of net niet. Voor kinderen is het ook belangrijk of ze er een plekje 

hebben om bijvoorbeeld te studeren of om zich terug te trekken. Hieronder overlopen we enkele 

zaken die aan de noodeigenaars gevraagd werden (voor de resultaten specifiek rond de beleving van 

de kinderen verwijzen we naar het rapport “De stem van kinderen”. 

3.1.4.1 Opvatting over de woning 

Minder dan de helft van de noodeigenaars in GKO (48%) zag de woning voor de renovatie als een 

definitieve woning waarin men oud wilde worden (zie Tabel 30). Dit percentage is veel lager dan wat 

in 2013 gevonden werd voor heel Vlaanderen waar 64% van de eigenaars aangaf hun woning als een 

definitieve woning te zien (Pannecoucke & De Decker, 2015). Hoewel we in de beschrijving van de 

doelgroep de benaming “noodeigenaars” gebruiken, ziet niemand van deze noodeigenaars de woning 

als een noodoplossing of ook nauwelijks als “een woning die best past bij mijn financiële situatie”. 

Het kan zijn dat deze negatieve definities niet aangegeven worden om het eigen welbehagen en 

zelfbeeld te beschermen. 

Na de renovatie zien we gemiddeld geen verhoging van het aandeel bewoners die de woning zien 

als een definitieve woning waarin ze oud willen worden, maar wel een verhoging van het aandeel dat 

de woning ziet als een woning die best past bij de huidige levensfase, waarin men echter niet altijd 

denkt te blijven wonen. 

  

“Ik heb geen reden om weg te trekken, als bijvoorbeeld mijn zoon weggaat, is het huis nog steeds niet té groot” 

 

We zien daartegenover een afname van het aandeel dat de woning niet als een ideale woning ziet 

maar er wel nog een hele tijd hoopt te kunnen blijven wonen.  

Bij de groep bewoners die zowel voor als na de renovatie op deze vraag antwoordden, dus dezelfde 

bewoners, zien we wel een verhoging van het aandeel dat de woning ziet als een definitieve woning. 

Het aandeel deelnemende eigenaars dat zijn woning als definitieve woning ziet, stijgt van 47% naar 

58%. 
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Tabel 30 Opvatting over de woning 

 Baseline 
Post-

renovatie 

Baseline 

(voor-en 
nabevraging) 

Post-
renovatie 

(voor-en 
nabevraging) 

Een definitieve woning, waarin ik oud wil worden 48 49 47 58 

Een woning die het best past bij mijn huidige 
levensfase, maar waarin ik niet denk altijd te blijven 
wonen 

22 31 19 25 

Niet mijn ideale woning, maar wel de woning 
waarin ik hoop nog een hele tijd te kunnen blijven 
wonen 

22 11 28 8 

Een tijdelijke oplossing, ik ben op zoek naar een 
betere woning  

0 0 0 0 

Een woning die best past bij mijn financiële situatie 5 9 3 8 

Een noodoplossing 0 0 0 0 

Andere 3 0 3 0 

Aantal 59 45 36 36 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Op de vraag hoelang men nog in de woning denkt te blijven wonen (Tabel 31) antwoordt ongeveer 

drie op vier van de bewoners dat ze er zo lang mogelijk willen blijven. Bijna één op tien denkt er nog 

meer dan 10 jaar te blijven wonen. Een deel (14%) denkt eerder aan de middellange termijn (tussen 

1 en 5 jaar of meer dan 5 jaar). 

Tabel 31 Hoelang in de woning blijven wonen 

 N % 

Minder dan 1 jaar 0 0 

Tussen 1 en 5 jaar 3 7 

Meer dan 5 jaar 3 7 

Meer dan 10 jaar 4 9 

Zo lang mogelijk 33 72 

Weet het niet 3 7 

Aantal 46 100 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Een tweetal noodeigenaars stellen geen hoge esthetische of ruimte-eisen aan de woning, de 

gewoonte en de zekerheid er te kunnen blijven wonen primeert. 

 

“Ik heb er altijd gewoond, ik ken niets anders sinds mijn huwelijk en sinds echtscheiding ben ik er blijven wonen. 

Mijn zuster woont naast mij.” 

 

Een aantal noodeigenaars expliciteren waarom ze wel of niet definitief of toch zo lang mogelijk in 

de huidige woning willen blijven. Een definitieve woning is afhankelijk van de gezinssituatie. Een 

bewoner vraagt zicht af of het wel mogelijk zou zijn om met kinderen in het huis te wonen. 

Momenteel zijn er geen kinderen. Enkele andere bewoners twijfelen daarentegen of ze bij een 

‘krimpende’ gezinssituatie in de woning zullen blijven. 

 

“Het is een groot huis. Voor later misschien minder nodig als de kinderen uit het huis zijn.” 
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“Het heeft te maken met mijn inwonende zoon en zolang hij hier blijft, blijf ik ook. Pas na zijn studies zal ik het 

opnieuw bekijken. Als mijn zoon uit huis zou gaan is de woning te groot, dan zal ik op zoek gaan naar iets 

anders.” 

 

• Bij een woning die past bij de huidige levensfase wordt meestal verwezen naar werk of naar 

kinderen. 

“Een woning die het best past bij mijn huidige levensfase, maar waarin ik niet denk altijd te blijven wonen, omdat 

de kinderen met de moeder om de hoek wonen. Ze worden groot en zelfstandiger.” 

• Definitief of zo lang mogelijk dankzij renovatie en verbeteringen. Sommige verwijzen hierbij 

naar de aanpassingen aan de fysieke toestand die het leven vereenvoudigen. Anderen verwijzen naar 

het wooncomfort, naar de privacy en in het bijzonder die van de kinderen. 

“Het is veranderd na de renovaties! Voordien nooit gedacht hier altijd te blijven wonen” 

“De kinderen hebben een aparte kamer.” 

 

• Alhoewel dit niet veel voorkomt zijn er wel noodeigenaars die hun verhuisintentie of wens 

uitspreken.  

“Liever niet hier: Kust van Spanje wil ik wonen. Ik wil liever in de bergen en de kust wonen.” 

“Nu wil ik ergens anders gaan wonen omdat het te druk is.” 

3.1.4.2 Graag thuis zijn 

Op de vraag hoe graag men thuis is (Tabel 32), antwoordden de meesten voor de renovatie “graag” 

of “zeer graag”. Niemand gaf de optie “totaal niet graag” aan. 

Na de renovatie is er wel een sterke toename van het aandeel bewoners dat zeer graag thuis is, 

zowel bij de volledige groep bewoners als bij degenen die zowel een voor- als post-renovatie 

bevraging deden. 

Tabel 32 Graag thuis zijn 

% Baseline Post-renovatie 

Baseline 

(voor-en 
nabevraging) 

Post-renovatie 

(voor-en 
nabevraging) 

Zeer graag 49 71 53 69 

Graag 39 29 39 31 

Niet bijzonder graag 12 0 8 0 

Totaal niet graag 0 0 0 0 

Aantal 59 45 36 36 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Indien men niet bijzonder graag thuis was, kon dit toegeschreven worden aan de volgende zaken: 

de persoonlijke nood aan sociaal contact en het niet graag alleen zijn. 

“Ik ben graag onder de mensen. Ik trek graag het huis uit.” 
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De negatieve beleving was echter in de eerste plaats het gevolg van de aanwezigheid van gebreken 

en tekortkomingen in de woning, het niet comfortabel zijn van de woning, het niet gezellig zijn, te 

weinig licht hebben, te weinig buitenruimte hebben.  

We vonden dus enerzijds wel dat de materiële en woning-eigen elementen een effect kunnen 

hebben op het graag thuis zijn. Dit is belangrijk in het kader van de projectdoelstelling van individuele 

renovatieverbetering. Toch zijn er anderzijds ook deelnemers die belang zouden hebben bij 

buurtprojecten (niet alleen willen zijn). 

Al de deelnemende noodeigenaars van Gent knapt op geven na renovatie aan graag of zeer graag 

thuis te zijn. De redenen kunnen worden samengevat in een vijftal categorieën. Soms betreft het een 

combinatie van diverse redenen.  

 

• Eigenaarschap  

 

“Omdat het mijn thuis is. Het was moeilijk voor ons om een huis te kopen. Ik heb dit huis gekregen, dit is mijn 

huis.” 

“We kunnen in ons eigen huis wonen op onze oude dag en we zijn niemand tot last.” 

“Omdat het mijn huisje is, met al mijn spulletjes. Ik voel me hier veilig.” 

“Ik ben tevreden, ook omdat ik eigenaar ben en dat geeft een ander gevoel.” 

“Ik heb graag de vrijheid om baas te zijn in mijn eigen huis.” 

 

• Backstage versus frontstage 

Reeds in het midden van vorige eeuw gebruikte een bekend socioloog (Goffman, 1956 in 

Verbruggen et al, 2017) begrippen uit de theaterwereld zoals frontstage en backstage om het gedrag 

en de beleving van mensen aan te duiden. De frontstage wijst op de publieke arena waar mensen 

moeten rekening houden met de anderen en wat er van hen in deze interactiesituaties verwacht wordt. 

Backstage kan men meer gevolg geven aan de eigen impulsen en minder rekening houden met de 

anderen en met de regels die in formele interacties een rol spelen. Thuis wordt vaak beschouwd als 

de ‘backstage’ situatie bij uitstek, waarbij rust komt omdat minder rekening moet worden gehouden 

met de ‘buitenwereld’ of het meer publieke deel. Veel deelnemers benadrukken ‘het doen en laten 

wat ik wil’ of ‘het graag doen’. 

“Ik en mijn huis, mijn ding doen, waar niemand op staat te kijken, geen commentaar krijgen.” 

“Het is mijn eigen huis, ik kan er doen en laten wat ik wil.” 

“Op mijn gemak, met mijn huisdieren en doen wat ik wil” 

“Je eigen plek, jezelf zijn” 

“Alles kan; op gemak doen wat je graag doet” 

 

 

• Veiligheid en cocoonen, geborgenheid 

Veel deelnemers van GKO zijn graag thuis omdat het volgens hen een veilige geborgen plek is 

tegenover de buitenwereld. 

“Geen zin om naar buiten te gaan.” 

“Afsluiten van de buitenwereld en rust.” 

“Warmte en charme die thuisgevoel geven; geborgen gevoel.” 
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• Trots en gevoelens van geluk 

Sommige deelnemers staan erop hun trots en positieve gevoelens over de woning kenbaar te maken 

en verwijzen naar de verbeteringen. 

“Trots op mijn eigen aankoop” 

“Ik kan het er nu zelf gezellig maken” 

“Vrienden komen graag” 

“It feels like paradise, we want to be here; Dat ontdekten we toen we in het sociaal huis waren.” 

“Nu met het hart in het huis.” (Dit werd gedurende het hele interview vaak herhaald.) 

“Ik ben fier dat ons huis nu veilig is en mooier.” 

“Er moeten nog wat dingen worden gemaakt in de keuken, maar ik ben zo blij.” 

 

• Behoefte aan privacy en rust 

 

“Omdat ik er in mijn eentje kan zijn (1 dag om de 10 dagen ben ik ook blij om wat gezelschap te hebben).” 

“Overdag zie ik veel mensen; thuis betekent rust.” 

• Materiële verbetering 

 

“We waren alle twee vaker depressief van geen licht te hebben. Ik kom nu veel liever binnen. Het huis is nu veel 

lichter, vroeger waren er veel meer donkere ruimtes.” 

“Ik ben ergens rustiger in het hoofd omdat je weet dat de dingen in orde zijn.” 

“Het geeft ook een goed gevoel van nu te weten wat er onder de vloerbedekking en boven het plafond zit, het is geen 

mysterie meer.” 

  

Enkele noodeigenaars nemen een relativerende houding aan. Ze zijn wel graag thuis, maar zien nog 

de gebreken of het werk dat nog moet gebeuren. 

 

“De benedenverdieping voelt als een thuis. De rest van de ruimtes is minder bruikbaar.” 

“Ik heb hier alles wat nodig is, maar soms erger ik me aan de rommel.” 

“Ik ben graag thuis, maar ook graag buiten.” 

 

3.1.4.3 Conflicten 

In de post-renovatie bevraging werd gevraagd of de situatie van de woning voor de renovatie soms 

aanleiding gaf tot conflicten en of de relaties veranderd waren sinds de renovatie. We zien in Tabel 

33 dat bij één op vier deelnemers de slechte situatie van de woning aanleiding gaf tot conflicten. 
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Tabel 33 Situatie conflicten 

 N % 

Slechte situatie van de woning vóór de renovatie gaf aanleiding tot 
conflicten (%) 

10 26 

Aantal1 38 100 

Indien conflicten, na de renovatie verbeterd (%) 6/10 60 

Wijziging relatie tussen de huisgenoten sinds de renovatie (vb. 
conflicten/ruzies of tijd voor elkaar, praten met elkaar, …)? 

  

Ja, de relatie(s) is/zijn beter geworden (minder vaak conflicten/meer tijd 
voor elkaar) 

10 28 

Ja, de relatie(s) is/zijn slechter geworden (meer conflicten/minder tijd 
voor elkaar) 

0 0 

Nee, relatie(s) met huisgenoten onveranderd 26 72 

Aantal1 36 100 

1 Aantal zonder degenen die antwoordden “Niet van toepassing, geen huisgenoten” of “Geen antwoord” 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Van de tien deelnemers die aangeven dat de slechte situatie van de woning voor de renovatie 

aanleiding gaf tot conflicten zijn er zes die aangeven dat de relaties zijn verbeterd na de renovatie en 

vier die aangeven dat de relaties onveranderd zijn. Voor enkele deelnemers heeft de renovatie dus 

geleid tot een verbetering van de situatie inzake conflicten tussen de huisgenoten. 

“Er waren veel conflicten tussen de kinderen onderling.” 

“Soms wat conflicten rond het gebruik van 1 badkamer met 4 (bijna) volwassenen. We hebben gekeken om 2e 

badkamer in gebruik te nemen, maar geen budget.” 

Het is niet altijd eenvoudig om te weten in welke mate een slechte woning een (mede)oorzaak is 

van spanningen. Een bewoner vermoedde dat de staat van de woning de aanleiding vormde tot 

conflict met de dochter. De dochter is nu het huis uit, maar zag nooit het potentieel van het huis en 

stoorde zich aan de werf waarin ze leefden. Het contact met de dochter is nu beter, de dochter komt 

liever naar de woning die verbeterd is na renovatie en ze betreurt het nu dat de renovaties niet eerder 

zijn gebeurd. 

Enkele deelnemers vermelden geen conflicten, maar zien wel verbetering in de relaties na de 

renovatie. In de eerste plaats omdat er meer beschikbare ruimte is of omdat deze comfortabeler en 

gezelliger werd.  

“De woning gaf niet echt veel aanleiding tot conflicten, eerder wat gezaag en gedoe, maar door de verbetering met de 

centrale verwarming minder.” 

“Er was wel eens een beetje ruzie tussen de kinderen omdat ze meer beneden zaten en dan is de kans groter op 

conflicten, dus zeker geen zware conflicten. Nu met de CV kunnen ze elk op hun kamer en wordt er minder 

gediscuteerd (minder ook over wie op de computer kan). De kinderen zijn blij nu ze CV op hun kamer hebben.” 

“Kinderen studeerden voor renovaties ook meestal boven, maar was minder comfortabel door koude. Ze kwamen 

dus meer naar beneden, maar bleven er ook niet echt hangen want geen gezellige ruimte. Door renovaties beneden en 

centrale verwarming zitten ze zowel graag boven als beneden, komen ze spontaner naar beneden voor de 

gezelligheid.” 

Door de corona-pandemie en het thuis werken of onderwijs werd de behoefte aan voldoende 

ruimtes nog duidelijker. Tijdens een gesprek vertelde een man dat hij zijn eigen kamer had en de 

vrouw niet en omdat ze beide thuis werken gaf dit wel eens aanleiding tot kleine spanningen. Dit is 

na de renovatie verbeterd omdat beide hun eigen kamer hebben. Beter ruimtegebruik impliceert 

vaak meer privacy en dat heeft een positieve invloed op de relaties. 
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“Relaties verbeterd omdat er deuren zijn die gesloten kunnen worden.” 

“Dochter heeft meer privacy en dat helpt.” 

Enkele deelnemers wijzen eerder op spanningen tijdens de renovatiewerken. 

“De staat van de woning maar ook vooral de werken hebben een grote invloed op de relatie 

met de tienerzonen. Na de lange perioden van werken zijn ze het wel al wat gewend en ook 

het feit dat het einde toch ietwat in zicht komt, zorgt voor een verbetering.” 

Andere conflicten of spanningen hebben op zich niets te maken met renovatie, maar wel met de 

onderschatting van geluidsoverlast. 

“Spanningen waren er soms doordat het zo stil in huis moet zijn omdat we anders klachten 

krijgen van de buren.” 

 

3.1.4.4 Sociale contacten in de woning 

Bij de vraag voor de renovatie hoe vaak er sociale contacten (familie, vrienden, kennissen, buren) 

waren in de eigen woning (op uitnodiging of spontaan), antwoordde één op vijf (19%) van de 

noodeigenaars dat dit nooit of bijna nooit gebeurt. 

Na de renovatie was er nog niet zoveel mogelijkheid om op een ongedwongen manier sociale 

contacten in de woning te hebben; bij een deel van de interviewees omwille van de coronamaatregelen 

maar bij een ander deel omdat de woning nog niet helemaal afgewerkt of opgeruimd was na de 

renovatie. De vraag werd dus hypothetisch geformuleerd hoe vaak men dacht in de eigen woning 

familie, vrienden of kennissen, of buren te ontvangen (spontaan of op uitnodiging), vergeleken met 

voor de renovatie? (Tabel 34). We splitsen de antwoorden ook op naar degenen die in het baseline 

interview vermeldden dat ze nooit of bijna nooit sociale contacten in de eigen woning hadden, 

degenen die één of meerdere keren per maand sociale contacten hadden en degenen die één tot 

meerdere keren per week sociale contacten hadden in de woning. Meer dan één op drie deelnemers 

(37%) antwoorden dat ze verwachten meer contacten in de woning te hebben dan voor de renovatie, 

en dit ongeacht hoe veel of weinig contacten ze al hadden in de woning. Naast de staat van de woning, 

zijn daarvoor de gezinssituatie, de financiële situatie en persoonlijke interesses doorslaggevende 

factoren. 

Tabel 34 Sociale contacten in de eigen woning 

Ten opzichte van voor de 
renovatie (%) 

Minder dan 
vroeger 

Zelfde als 
vroeger 

Meer dan 
vroeger 

Weet het 
niet 

N (100%) 

Baseline: nooit of bijna 
nooit 

0 67 33 0 6 

Baseline: één of meerdere 
keren per maand 

0 63 38 0 16 

Baseline: één of meerdere 
keren per week 

0 53 41 6 17 

Totaal na renovatie 0 59 37 4 46 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

De redenen die gegeven werden als verklaring waarom men nooit of bijna nooit sociale contacten 

had in de eigen woning, hadden voornamelijk met de ruimte en de staat van de woning of de schaamte 

daaromtrent te maken. Schaamte is een negatief gevoel met een vaak verlammende werking waardoor 
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minder hulp wordt gevraagd, sociale contacten vermeden worden en de kwetsbaarheid stijgt (Platinga, 

2019).  

 

“Ik ben nu minder beschaamd om mensen thuis te vragen, in een beter huis en zal sneller bezoek ontvangen.” 

 

We zagen eerder wel dat er deelnemers zijn die toch nog schaamte voelen over hun woning of waar 

de woning niet goed afgewerkt of opgeruimd is na de renovatie. Dit kan ervoor zorgen dat er op dit 

moment nog geen sterk verhoogde verwachtingen bestaan over de mate van contact. Dit kan wel nog 

toenemen nadat de afwerking en opruim ook achter de rug zijn. Sommige deelnemers hebben echter 

geen behoefte aan meer contacten in de woning en ondanks de verbeteringen blijven sommige 

woningen in de ogen van de bewoners te klein en niet aangepast voor bezoek. 

 

“Ik heb bijna nooit bezoek, want het is hier echt te klein. Zoals in een tiny house moet ik echt slimme oplossingen 

vinden.” 

 

3.1.4.5 Werkplek voor school 

Behalve op de sociale contacten kan de staat van de woning ook een effect hebben op de 

onderwijsprestaties van de kinderen. In de literatuur wordt gewezen op de negatieve impact van slecht 

wonen op schoolprestaties (o.a. via de gezondheidstoestand van de kinderen maar ook door bv. 

overbezetting) (zie o.a. ODPM, 2004; Hubeau & Vanobbergen, 2017). In de baseline survey namen 

47 gezinnen met kinderen deel aan de bevragingen (72% van het totaal) waarvan 43 de vraag 

beantwoordden over het aanwezig zijn van een goede plek om te werken voor school in de woning 

(voor de anderen was dit niet relevant bv. waar de kinderen geen school meer lopen). In de post-

renovatie survey zijn er 38 gezinnen met kinderen bevraagd (83% van het totaal). Van de huishoudens 

die een voor- en nabevraging aflegden waren er 33 met kinderen en 3 zonder kinderen (80% met 

kinderen/20% zonder; tussen 1 en 6 kinderen).  

In meer dan één op vier gezinnen (28%) hadden de kinderen geen goede plek om te studeren in de 

woning voor de renovatie (Tabel 35). Dit is gedaald naar één op tien na de renovatie. Bij degenen die 

zowel een voor- als post-renovatie bevraging gaven is deze daling ook waar te nemen. Er lijkt dus 

een grote verbetering te zijn van de aanwezigheid van een plek om te werken voor school. 

Tabel 35 Afwezigheid plek om te werken voor school in de woning, voor en na de renovatie 

% 

Baseline Post-renovatie Baseline 

(voor-en 
nabevraging) 

Post-renovatie 

(voor-en 
nabevraging) 

Er is geen goede plek voor kinderen 
om te werken (%) 

28 9 29 11 

Aantal huishoudens met kinderen 43 34 28 28 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

De kinderen hun plek om te werken voor school is meestal of de eigen slaapkamer of de 

woonkamer en af en toe de keuken. Voor het studeren in de woonkamer (of keuken) werd er voor 

de renovatie vaak aangegeven dat er ruimtegebrek is (kamer moet gedeeld worden of kamer is te 

klein) of dat het te koud is op de slaapkamer maar ook dat de ouders het studeren beter willen 

monitoren of dat de kinderen dit zelf kiezen (ook al zijn de slaapkamers groot genoeg). We vonden 

voor een deel van de kinderen dat er niet kan gestudeerd worden op een goede plek omwille van 

ruimtegebrek of de staat van de woning (bv. te koud, of te warm, niet geïsoleerd, elektriciteit niet in 

orde). Dus terwijl voor sommige kinderen de plek waar ze studeren een gevolg is van 
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keuzemogelijkheden van kinderen of ouders (gezelliger, monitoren), was het bij andere kinderen te 

wijten aan de staat of de ruimte in de woning. Na de renovatie vinden we nog slechts een sporadisch 

antwoord (1x) dat deze ruimte de enige is die verwarmd wordt in de woning of (ook 1x) dat de 

kinderen (nog) geen eigen slaapkamer hebben. 

Andere plaatsen die werden genoemd bij één of twee gezinnen voor de renovatie zoals studeren op 

de slaapkamer van de ouders, in de stadsbibliotheek of bij de huiswerkbegeleiding op school worden 

na de renovatie niet vernoemd. Voor enkele kinderen betekende de renovatie een verandering in de 

werkplek. 

3.1.4.6 Motivatie onderhoud woning 

Tot slot in dit deel “wonen en identiteit” werd aan de respondenten gevraagd of ze de motivatie al 

dan niet gemakkelijk konden vinden om de woning te poetsen en op te ruimen. Ruimtegebrek of 

slechte woningkwaliteit kunnen (de motivatie tot/het nut van) opruimen en poetsen beïnvloeden.  

Dit kan op zich een effect hebben op de gezondheid van de bewoners (Thomson et al., 2015).   

Tabel 36 Motivatie vinden om de woning op te ruimen en te poetsen 

% vindt … 
Baseline Post-renovatie Baseline 

(voor-en nabevraging) 

Post-renovatie 

(voor-en nabevraging) 

 Opruimen Poetsen Opruimen Poetsen Opruimen Poetsen Opruimen Poetsen 

Zeer moeilijk 8 18 5 7 8 22 5 8 

Moeilijk 25 25 14 9 24 30 11 5 

Gaat wel 38 35 30 36 39 27 29 35 

Gemakkelijk 30 22 52 48 29 22 55 51 

Aantal 61 60 44 44 38 37 38 37 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

We zien dat één op drie noodeigenaars het moeilijk tot zeer moeilijk vond om de woning op te 

ruimen (33%) en nog een groter deel vond het moeilijk tot zeer moeilijk om te poetsen (43%) (Tabel 

36). De redenen waarom opruimen of poetsen moeilijk valt (zoals blijkt uit de antwoorden door 

respondenten gegeven), betreffen soms de eigen fysieke of psychische belemmeringen (bv. elders 

werd melding gemaakt van depressie), of een groot aantal kinderen, maar hebben vooral te maken 

met de staat van het huis of met ruimtegebrek (of hoeveelheid aan spullen waar geen plaats voor is). 

Door het gebrek aan opbergruimte en de slechte staat lijkt opruimen dan zinloos omdat er geen 

resultaat te zien is. Uit de antwoorden bleek wel dat voor een deel van de respondenten er al werken 

in de woning aan de gang waren tijdens de baseline bevraging (al dan niet via Gent knapt op). Dit 

kan ook de motivatie tot opruimen of poetsen belemmeren aangezien het resultaat onmiddellijk weer 

verdwijnt. Enkele deelnemers geven expliciet aan dat het dankzij de renovatie gemakkelijker gaat. 

Aangezien opruimen in een gezin met kinderen meer tijd en inspanning vraagt en de kinderen erbij 

betrokken worden, verwijzen we voor dit deel ook naar het deelrapport Een stem van kinderen - 

Kinderen spreken over hun ervaring met Gent knapt op. 
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Figuur 4 Percentage waar opruimen of poetsen (zeer) moeilijk is, deelnemers met voor- en 

nabevraging  

 
Bron:  GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

In Figuur 4 zien we duidelijk hoe de motivatie om op te ruimen of te poetsen toeneemt. Bij dezelfde 

groep deelnemers (noodeigenaars met een voor- en nabevraging) zien we hoe het aandeel dat 

opruimen (zeer) moeilijk vindt, daalt van 32% naar 16%. Bij de motivatie om te poetsen is de 

verbetering nog sterker: het percentage dat het moeilijk vindt om de motivatie te vinden om te 

poetsen daalt van ongeveer de helft van de deelnemers (52%) naar 13%. 

Deze verbetering wordt ook door de deelnemers zelf vaak aan de renovatie toegeschreven. De 

vloeren zijn gemakkelijker om te poetsen of er zijn beter wasbare materialen gebruikt. Men geeft ook 

aan dat wanneer men poetst, het ook echt proper is. Velen vermelden wel dat er nog veel stof is door 

de renovatie. We zouden ook hier eventueel nog een verbetering mogen verwachten wanneer er nog 

meer tijd verstreken is na de renovatie. Ook opruimen gaat beter omdat er meer ruimte gecreëerd 

werd. 

 

“De woning is nu afgewerkt. Vroeger woonden we op een vloer van OSB en zonder plinten. Dat was moeilijk in 

het onderhoud. Het opruimen gaat vlotter omdat er nu meer ruimte is in huis.” 

“Je ziet het resultaat van uw acties. Stofzuigen en poetsen. Heerlijk” 

3.1.5 Betaalbaarheid van de woning en andere kosten 

Eerder zagen we dat één op drie noodeigenaars van GKO een risico op betalingsproblemen kent, 

voor de noodeigenaars met een lening was dit 38%; veel meer dan gemiddeld voor eigenaars met 

hypotheek in Vlaanderen of eigenaars algemeen in Gent.  

Hieronder (Tabel 37) bekijken we eerst of de noodeigenaars problemen ondervonden met het 

afbetalen van de lening tijdens de 12 maanden vóór het baseline interview en of er andere 

terugkerende kosten waren, waarvoor er betalingsproblemen bestonden. Degenen die antwoordden 

dat deze kost niet van toepassing is, of dat ze het niet weten, worden buiten beschouwing gelaten in 

het berekenen van de percentages. Daarna vergelijken we dit met de antwoorden op de vragen rond 

betalingsmoeilijkheden in het post-renovatie interview. Een belangrijke bemerking hierbij is dat de 
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periode waarover de vraag gesteld wordt, verschilt. Voor de renovatie werd de vraag gesteld over een 

periode van 12 maanden voorafgaand aan het interview; in het post-renovatie interview gaat het over 

de periode sinds de renovatie, die veel korter is dan 12 maanden, soms slechts de helft van die tijd of 

zelfs nog minder.  

Voor Gent vinden we in 2020 dat 12% van de inwoners problemen heeft ondervonden met het 

betalen van minstens één van deze zeven items (huishuur/lening voor de woning, 

elektriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling, gezondheidsuitgaven, schoolkosten, 

kinderopvang en andere kosten) (Stadsmonitor 2020, Gent). Voor de noodeigenaars in GKO heeft 

bijna de helft (46%) bij minstens één van de items betalingsproblemen ondervonden. Het betreft hier 

dus een groep Gentenaars die wordt geconfronteerd met een veel hoger dan gemiddeld risico op 

betalingsmoeilijkheden. De betalingsproblemen zijn allemaal sterk gecorreleerd met elkaar: indien een 

betalingsprobleem bij één van de items voorkomt, is er een grote kans dat het op een ander vlak ook 

voorkomt. 

Van de hele groep noodeigenaars was er bijna één op drie (32%) waar het tijdens de 12 maanden 

voor het baseline interview was voorgekomen dat ze betalingsproblemen hadden bij de afbetaling 

van de lening voor de woning. Voor heel Vlaanderen ondervond in 2018 5% van de eigenaars met 

hypotheek één keer, meerdere keren of elke maand, problemen met het betalen van de vaste 

woonkosten of verbruikskosten (Heylen & Vanderstraeten, 2019). Voor Gent betrof het aandeel 

eigenaars (met of zonder hypotheek) met betalingsmoeilijkheden in 2017 3%.  De noodeigenaars in 

GKO ondervonden dus gemiddeld veel meer betalingsproblemen voor het afbetalen van de lening 

dan wat gemiddeld voor Gentse eigenaars of Vlaamse eigenaars met een hypotheek het geval is. Na 

de renovatie lijkt het percentage dat problemen ondervindt in het afbetalen van de lening gedaald 

(9%). Maar omdat het hier over een kortere periode gaat, zou het kunnen dat dit percentage nog 

toeneemt. Dit maakt het moeilijk om te vergelijken.  

Tabel 37 Betalingsproblemen, voorbije 12 maanden en sinds renovatie  

% “Ja, het is al eens 
voorgekomen de voorbije 12 
maanden/sinds de renovatie” 

Baseline 
(voorbije 12 
maanden) 

Post-renovatie 
(sinds renovatie: 
< 12 maanden) 

Baseline 

(voor-en 
nabevraging) 

Post-renovatie 

(voor-en 
nabevraging) 

% N % N % N % N 

Afbetaling lening voor de woning 32 54 9 45 32 34 9 34 

Rekening van de 
elektriciteit/water/gas/stookolie 

21 56 15 46 26 34 15 34 

Gezondheidsuitgaven 19 57 9 45 18 33 12 33 

Terugbetaling van aankopen op 
afbetaling  

(uitgezonderd voor de woning) 

12 43 8 24 19 16 13 16 

Schoolkosten 36 44 16 31 41 22 18 22 

Kinderopvang 14 29 20 15 14 7 29 7 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Ook wat de andere kosten betreft, kwamen betalingsproblemen geregeld voor bij de noodeigenaars 

van GKO. Eén op vijf (21%) ondervond problemen bij het betalen van de rekeningen voor 

nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas of stookolie). De renovatie en de verbeterde energie-

efficiëntie van de woning kan een positief effect hebben op de betaalbaarheid van energiekosten voor 

de bewoner. We zien dat het percentage met betalingsproblemen bij de rekening van 

elektriciteit/water/gas lager is na de renovatie (15% t.o.v. voor de renovatie 21%).  

“Heel tevreden over kosten: betaalt slechts 14€ voor gas en elektriciteit.” 
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De daling is echter niet zo groot (slechts 6%) en de periode is daarbij nog korter dan voor de 

renovatie. Het moment van bevraging viel ook samen met een periode waar energieprijzen sterk 

toegenomen waren, wat de deelnemers wel doet vrezen voor betalingsmoeilijkheden in de toekomst. 

Naast de energiefactuur bestaat de vrees voor een stijgende waterfactuur.  Dit kan het potentieel 

positieve effect beïnvloeden.  

“Energiefactuur daar heb ik veel schrik voor.” 

 

Ook had één op vijf het voorafgaande jaar problemen bij het betalen van gezondheidsuitgaven. Dit 

percentage is ook gedaald, maar dezelfde caveats gelden. We kunnen wel verwachten dat er op langere 

termijn minder gezondheidskosten zijn voor ziektes die verband kunnen houden met de staat van de 

woning. Deze hebben zich in de huidige resultaten misschien nog niet gemanifesteerd. 

Meer dan één op drie noodeigenaars (met kinderen) ondervonden problemen bij het betalen van 

de schoolkosten. Hier lijkt een verbetering te zijn opgetreden maar ook hier geldt dat de periode van 

bevraging korter is dan voor de renovatie. 

Ook bij terugbetaling van andere aankopen op afbetaling of kinderopvang bestonden er 

betalingsproblemen en was het zeker bij één op tien van de noodeigenaars als eens voorgekomen het 

jaar voorafgaand aan de baseline bevraging. Wat de kosten voor kinderopvang betreft, zien we zelfs 

een stijging in het percentage deelnemers dat aangeeft dat er betalingsproblemen bestonden sinds de 

renovatie, zowel gemiddeld over de hele groep als over de groep die enkel dezelfde deelnemers voor 

en na de renovatie bevat. 

Waar verwacht werd dat de betalingsproblemen verminderen, bijvoorbeeld door afname van 

gezondheidskosten en energiekosten, lijken er soms nieuwe betaalbaarheidsproblemen te zijn 

opgedoken omdat de deelnemers soms extra werken wensten uit te voeren die ze zelf financierden. 

“Veel zelf geïnvesteerd in woning en nu de afwerkingskosten, zoals meubels of verf. Dus nu even dure maanden.” 

 

De aandelen van deelnemers met betalingsproblemen lijken voor de meeste items gedaald ten 

opzichte van voor de renovatie. De vergelijking is echter moeilijk omdat de periode na de renovatie 

enerzijds veel korter is. Anderzijds moeten de gezondheidseffecten zich nog manifesteren en de 

periode van bevraging is daarbij een periode met hoge energieprijzen. Deelnemers geven soms ook 

aan dat men door GKO bepaalde tegemoetkomingen heeft leren kennen, wat de algemene 

betaalbaarheid verbeterd heeft (zie ook verder deel 3.3 Onderbescherming). 

“Vroeger vaak wenen wegens brieven van deurwaarders. Nu veel meer rechten kunnen opnemen dankzij GKO, 

dacht dat ik op niet veel recht had omdat ik werk.” 

“Ik kom meer in aanmerking voor verschillende tegemoetkomingen.” 

We kunnen dus geen conclusies trekken over de mogelijke verbetering van de 

betalingsmoeilijkheden omwille van de omstandigheden die vergelijking met de periode voor de 

renovatie bemoeilijken (hoge energieprijzen, investeren in renovatie, bevraging moest doorgaan op 

te korte tijd na de renovatie). 

3.2 Community building  

Het project GKO bevatte ook een community-luik, waarbij werd uitgegaan van de hypothese dat het 

samen deelnemen aan activiteiten en in hetzelfde renovatieschuitje zitten, kan leiden tot het 

versterken van het (buurt)netwerk dat de deelnemers hebben, of ook de inzet voor de buurt of stad 

kan toenemen. We kunnen dit onder andere nagaan via het meten van het actief zijn of wensen te 

zijn voor de stad of buurt.  
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Het community-luik is echter sterk ondermijnd geworden door de COVID19-pandemie. Daardoor 

zijn vele van de community buildingactiviteiten niet kunnen doorgaan of heeft het potentieel zich 

niet kunnen waarmaken omdat er in die periode sociaal beperkende maatregelen bestonden. 

3.2.1 Actief in de buurt of stad 

Eén op drie noodeigenaars (35%) was actief geweest om iets te doen in de buurt of de stad tijdens de 

12 maanden voorafgaand aan het baseline interview. Bijna de helft (46%) geeft aan dat ze dit niet 

waren geweest maar dit misschien wel in de toekomst zouden zijn; dit vormde alvast een potentiële 

basis voor het community-luik. Bijna één op vijf (19%) hadden niets actief in buurt of stad gedaan 

tijdens de 12 maanden voor het baseline interview en planden dit ook niet in de toekomst te doen.  

Als we dit vergelijken met de actieve betrokkenheid van de burger in de Stadsmonitor 2020, waar 

slechts 15% aangaf actief betrokken te zijn in buurt of stad tijdens de voorbije 12 maanden8, lijken 

de noodeigenaars reeds voor hun deelname aan GKO wel meer actieve betrokkenheid te tonen dan 

de gemiddelde inwoner van Gent. 

Tabel 38 Actief om iets in buurt of stad te doen, voorbije 12 maanden of verwacht in de toekomst 

Antwoordopties baseline/post-
renovatie 

Baseline 
(voorbije 12 
maanden) 

Post-renovatie 
(verwacht in de 

toekomst) 

Baseline  

(voor- en 
nabevraging) 

Post-renovatie 
(voor- en 

nabevraging) 

B: Ja/P: Ja 35 27 30 25 

B: Neen, maar misschien in de 
toekomst wel/P: Misschien 

46 18 50 20 

B: Neen, en dat zal ik ook niet gaan 
doen/P: Nee 

19 33 20 38 

P: Weet niet - 22 - 18 

Aantal huishoudens  65 45 40 40 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Tabel 38 toont geen verbetering wat betreft het actief zijn in de buurt of stad. Het percentage dat 

verwacht in de toekomst actief te zijn (na de renovatie) is lager dan het percentage dat effectief actief 

was voor de renovatie. Ook het aandeel twijfelgevallen die misschien in de toekomst iets zouden 

doen, is gedaald (voor post-renovatie “misschien” en “weet niet” samen +/- 40%). De groep die niet 

actief denkt te zijn in de toekomst is daarmee veel groter dan de groep die nog niet actief was en dit 

ook niet dacht te worden. We kunnen deze daling natuurlijk niet toeschrijven aan het renovatieproject 

of de community building activiteiten die er (niet) zijn geweest. Tegelijk met de deelname aan het 

project en de daarbij horende activiteiten vonden er echter andere gebeurtenissen plaats die net op 

dit aspect wel een invloed zouden kunnen hebben gehad. 

3.2.2 Community building Gent knapt op 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om via het project community building te bevorderen door het 

organiseren van activiteiten voor of door GKO(-deelnemers). Dit luik werd echter bemoeilijkt. 

Enerzijds verhinderde de corona-situatie gedurende een lange (niet altijd aaneengesloten) periode 

fysieke sociale contacten of samenkomsten en anderzijds is overgestapt van gebiedsgerichte werking 

naar Gent-brede werking. Dat de woningen van de deelnemers verspreid zijn over Gent bemoeilijkt 

ook community building. 

 

8 https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/actieve-betrokkenheid-van-de-burger 
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3.2.2.1 Deelname 

We vinden dan ook dat er eerder beperkt is deelgenomen aan activiteiten (Tabel 39). De 

meerderheid heeft nooit deelgenomen aan een informatiesessie georganiseerd voor potentiële 

kandidaten of aan de Facebook of WhatsApp groepen. Bijna één op drie heeft wel één keer 

deelgenomen aan een informatiesessie. 

Tabel 39 Deelname aan groepsactiviteiten georganiseerd door of voor Gent knapt op  

Activiteit 
% Nooit 

deelgenomen 
% Eén keer 

deelgenomen 

% Meerdere 
keren 

deelgenomen 

Aantal  

(100%) 

Informatiesessie georganiseerd voor 
mogelijke kandidaten, vòòr deelname 

62 29 9 45 

Deelname aan Facebook/WhatsApp 
groep 

86 5 9 43 

Activiteit georganiseerd voor/door 
GKO waarop je contact had met (een) 
andere deelnemer(s)  

43 30 26 46 

Bron:  GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

We zien wel dat bijna de helft van de deelnemers één of zelfs meerdere keren heeft deelgenomen aan 

andere activiteiten die werden georganiseerd en waar men contact had met andere deelnemers. 

Verschillende activiteiten werden hier vernoemd door de respondenten zoals de ondertekening van 

de deelname aan GKO, wandelingen (wordt meest vermeld) en vergaderingen/bijeenkomsten, 

maaltijden (in het buurthuis), verhalenvoorstelling, podcast maken, boottocht, doorgeefmap, 

picknicktafel en banken maken, koffie en gebak namiddagen, bezoeken van huizen van andere 

deelnemers, podcast maken. 

De activiteiten werden door de deelnemers vooral ervaren als een manier om andere mensen te 

leren kennen (Tabel 40) maar ze worden ook gezien als interessant voor het uitwisselen van 

ervaringen en informatie.  

Tabel 40 Ervaring groepsactiviteiten georganiseerd door of voor Gent knapt op  

Ervaring met de GKO-activiteiten % 

Interessant voor informatie-uitwisseling 37 

Andere mensen te leren kennen 63 

Te leren uit ervaringen van andere deelnemers 30 

Praktische tips op te doen (om zelf zaken te doen.) 17 

Mijn eigen ervaringen te kunnen delen 27 

Ik heb er niets aan gehad 6 

Aantal (dat aan minstens één GKO-activiteit deelgenomen heeft) 30 

Bron:  GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Er werden nog een aantal opmerkingen gemaakt bij het community onderdeel. Mensen geven aan 

dat ze (zeer) actief zijn in de buurt, en soms geven ze aan dat dit door de renovatie versterkt is. 

Belemmeringen om actief te zijn worden ook vermeld: de taal, geen tijd hebben, er geen nood aan 

hebben, geen weet hebben van de activiteiten die werden georganiseerd, geen gelijkgezinden in de 

buurt ervaren. 
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“We zijn nu al actief in de buurt. De renovatie heeft daartoe bijgedragen. We hebben een groene gevel van de 

Gentse geveltuinbrigade. Velen beginnen ons nu na te doen.” 

 

Sommige deelnemers vermelden ook dat er soms onduidelijkheid bestond over een actie. Een 

voorbeeld is dat de deelnemers op een bepaald moment een wegwerpcamera hebben gekregen maar 

dit werd nadien niet onmiddellijk opgevolgd.  

3.2.2.2 Stimuli en hindernissen voor deelname 

Community building wordt enerzijds door de noodeigenaars geïnterpreteerd als buurtbetrokkenheid 

en volgens anderen is het gericht op een soort groepsvorming van deelnemende noodeigenaars. 

Wat de buurtbetrokkenheid betreft is dit afhankelijk van diverse factoren die al dan niet in 

combinatie bestaan en deze kunnen remmend of stimulerend werken.  

a) Persoonlijke ingesteldheid, interesse en vroegere ervaring 

Persoonlijke kenmerken kunnen enerzijds deelname stimuleren maar ook verhinderen. Een 

noodeigenaar begrijpt wel dat groeps- en buurtactiviteiten belangrijk kunnen zijn voor andere 

deelnemers, maar zelf heeft de bewoner die behoefte niet. Of men voelt zich niet verbonden met de 

buurt. 

“Not my cup of tea” 

“Mijn buren hebben heel andere belangen dan ik. De buren zijn meer consumisten, kapitalisten en racisten.” 

 

De mate waarin de noodeigenaars voor de renovatie reeds actief waren kan ook stimulerend 

werken. Wat dit laatste betreft kan GKO een extra stimulans betekenen: 

“Actief in de buurt, in Oxfam en de buurtmoestuin, de Moester, in het Toreke restaurant, iedere middag en 

vrijdagavond.” 

“We zijn nu al actief in de buurt. De renovatie heeft daar toe bijgedragen.” 

 

b) Activiteitsgraad van de buurt  

Noodeigenaars kunnen hun buurt of wijk als actief ervaren of integendeel als een stille buurt met 

weinig activiteiten. Een vergelijking met andere buurten verstevigt hun opinie. Een buurt met veel of 

weinig deelnemers aan GKO is een invloedrijke factor. Dit wordt bevestigd door een deelnemer die 

verder uit het centrum woont dan de andere deelnemers en er dus beseft dat er niet veel contact zal 

zijn. 

“Het is een plezante buurt waar regelmatig iets gebeurt, en ik ben zelf redelijk betrokken.” 

“Er wordt niet veel in de buurt georganiseerd. Ook geen heel goed contact met de buren, ze zijn weinig 

verdraagzaam, dit was helemaal anders in de buurt waar ik vroeger woonde.” 

“Er wordt niets georganiseerd van activiteiten in de buurt.” 

c) Taal 

Verder blijft de taalbarrière een hindernis voor deelname. Deze noodeigenaars gaven aan dat ze 

meestal wel begrijpen wat er gezegd wordt, maar zich uitdrukken in het Nederlands blijft moeilijk en 

bij een groepsactiviteit wordt dit wel verwacht.  
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d) Tijd en aanzet 

Enkele noodeigenaars wijzen op het tijdstekort wegens werk of studies. Bij sommige noodeigenaars 

is de wens naar een grotere buurtbetrokkenheid aanwezig, maar de tijd ontbreekt, ze stellen zich 

afwachtend op, weten niet hoe eraan te beginnen of wijzen op de geslotenheid van de andere buren 

en buurtbewoners.  

“Ik zou heel graag actiever zijn in de buurt, maar ik heb het gevoel de juiste kanalen hiervoor niet te kennen.” 

“Ik ben wel geïnteresseerd in wat er gebeurt en als er een initiatief is, zal ik het wel eens proberen.” 

“Ik vind de activiteiten heel interessant, maar ik heb er te weinig tijd voor.” 

e) De renovatie 

De renovatie van de woning wordt wel eens aangegeven als een extra motivatie. Een deelnemer geeft 

aan zich nu veel meer thuis te voelen, en wil ook de omgeving en buurt meer als thuis doen aanvoelen. 

Ze spreekt over een langetermijn denken en dingen aanpakken in de buurt die ze anders zou 

genegeerd hebben. Nu wil ze contact zoeken met buren en samenwerken in de buurt, omdat ze hier 

nu echt graag wil blijven wonen. 

Zoals in een vorige paragraaf vermeld, kan community building behalve buurtbetrokkenheid, 

betrekking hebben op een soort lotgenotenversterking en dit zowel voor de uitwisseling van positieve 

als negatieve ervaringen. 

“Belangrijk om bijvoorbeeld ook mijn slechte ervaring met de aannemer van de ramen te delen.” 

“De hele werking vind ik wel heel interessant. Je wordt niet aan je lot overgelaten. Dat spreekt me heel hard aan.” 

 

Indien deze peer-to-peer contacten niet leiden tot een positieve ervaring of een lotgenotengevoel, is 

de kans groot dat men afhaakt. 

“Op facebook zijn er verschillende faceboekgroepen. Ik heb een uitgesproken mening. Ik vind daar geen gehoor. Ik 

vind daar geen gelijkgestemden. Ik ben daar efkes in teleurgesteld door geworden.” 

3.2.3 Besluit community building en sociaal kapitaal 

De deelnemers leken gemiddeld meer actief in buurt of stad dan wat gemiddeld in Gent het geval is. 

De uitstraling van de buurt en de buurtactiviteitsgraad blijven belangrijke beïnvloedende factoren.  

Niet iedereen heeft echter nood aan (meer) sociaal contact of activiteit. De verwachtingen om actief 

te zijn, tonen zelfs eerder een daling. Er zijn bepaalde belemmeringen tot deelname aan activiteiten 

duidelijk geworden zoals de onvolledige of niet voldoende gerichte informatieverspreiding (het niet 

afweten van georganiseerde activiteiten), taalbarrières en tijdstekort. We zien dat er niet zoveel 

deelname is geweest aan de informatiesessies of de Facebook of WhatsAppgroepen maar dat er toch 

meer dan de helft heeft deelgenomen aan andere activiteiten. Degenen die wel aan activiteiten hebben 

deelgenomen, ervaarden dit als een versterking van hun bestaand engagement en vooral als een sociaal 

moment om andere mensen te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en samen een leuk moment 

te beleven. 

3.3 Onderbescherming en non-take up 

Sinds een tiental jaren krijgt onderbescherming of non-take up stilaan meer wetenschappelijke en 

praktijkgerichte aandacht. Hoewel non-take up en onderbescherming andere accenten leggen, 

worden ze vaak door elkaar gebruikt. Sociale onderbescherming wijst op de situatie waarin 

gerechtigden de rechten en diensten waarop ze aanspraak kunnen maken, niet verkrijgen (Steenssens, 

2014). Non-take up heeft te maken met de kloof tussen een aanbod van hulp-en dienstverlening en 
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de noden en rechten om er beroep op te doen. Het betreft iedereen die in aanmerking komt om een 

bepaald aanbod of steun te krijgen, maar dit om diverse redenen – bewust of onbewust- niet opneemt 

of niet ontvangt terwijl de persoon er recht op heeft. Dus non-take up slaat op het verschil tussen de 

groep mensen die recht hebben op een bepaalde dienst of voordeel, en de groep mensen die het 

werkelijk aanvraagt en krijgt (Warin, 2010). Non take-up komt voor in diverse domeinen, vaak wordt 

verwezen naar de sociale zekerheid, maar het komt ook voor in de gezondheidszorg, het verkrijgen 

van woonpremies of schooltoelagen, en ook in het culturele en vrijetijdsaanbod is er sprake van non 

take-up. 

Soms is de weg naar een aanbod onvindbaar of complex, soms is er een eerste contact maar valt 

men snel weer uit, soms valt men door de mazen van het net omwille van aanbodcriteria of de 

interpretatie van die criteria, soms is men beschaamd om de stap naar hulp te zetten, of vertrekt men 

van de overtuiging dat de situatie waarin men steun of hulp zou kunnen krijgen, slechts tijdelijk is… 

Meerdere redenen kunnen leiden tot de onderbescherming of non-take up. Veel voorkomende 

redenen betreffen administratieve en informatieve drempels zoals ingewikkelde procedures, 

bureaucratische ongemakken, onbekendheid van het aanbod, onduidelijke informatie of de tijd en de 

moeite die gedaan moet worden om de procedure te begrijpen. Hoe meer voorwaarden er zijn, hoe 

groter het risico op non-take up (Van Hootegem, 2017). Sommige mensen ervaren psychologische 

kosten of vermoeden dat het ontvangen van een voordeel het risico inhoudt van stigmatisering.  

Schaamte voor de eigen situatie is een rem op het vragen van steun of hulp. Dit hangt af van de 

culturele achtergrond, de persoonlijkheid van de aanvrager en de aard of de omvang van het voordeel  

(Hernanz, Malherbert & Pellizari, 2004; Van Mechelen & Janssens, 2017). Vroegere negatieve 

ervaringen met organisaties kunnen ook leiden tot non-take up. Roosma, van Oorschot & Gelissen 

(2014) wijzen verder op een mis-targeting van voordelen.  

In de literatuur wordt er verder een onderscheid gemaakt tussen primaire non-take up, waarbij het 

recht om diverse redenen bewust of onbewust niet wordt aangevraagd. Daarnaast is er de secundaire 

non-take up waarbij het voordeel of de hulp werd aangevraagd, men er wellicht recht op heeft, maar 

het toch niet ontvangt (te laat ingediend, onvolledige informatie). Een derde onderscheid is de 

tertiaire non-take up die betrekking heeft op de voorwaarden om beroep te kunnen doen op de hulp-

of dienstverlening. Hoe meer voorwaarden er zijn, hoe minder mensen geneigd zijn om het aan te 

vragen (Dehertogh, Bervens & Maelstaf, 2019).  

Bepaalde dienstverlening en voordelen zouden te weinig gericht zijn naar de mensen die het nodig 

hebben. Dit zou wel eens kunnen gelden voor noodkopers. Zij zouden zeker baat hebben bij allerlei 

woonpremies, maar de wijze waarop het georganiseerd is, leidt tot een aanvraagdrempel en zo worden 

ze uitgesloten. Door het eigenaarschap van een woning, vermoeden sommige mensen zelf (vaak ten 

onrechte) dat ze niet in aanmerking komen voor bepaalde ondersteuning en ze dreigen onzichtbaar 

te worden voor de hulp-en dienstverlening. 

Sinds enkele jaren is de strijd tegen onderbescherming een belangrijk actiepunt van de stad Gent 

door het gebruik van heldere en toegankelijke communicatie en door laagdrempelige en pro-actieve 

hulp-en dienstverlening. Logisch dat Gent knapt op hierin een plaats krijgt. De begeleiders en de 

medewerkers van het OCMW zijn de sleutelfiguren bij uitstek. Er wordt ingezet op methodes of 

schakels om de meest voorkomende drempels te overwinnen. In eerste instantie door pro-actief bij 

de bewoners langs te gaan en aangepaste informatie te geven over de diverse sociale rechten. 

Daarnaast wordt ingezet op de administratieve schakel om bewoners bij te staan bij het invullen of 

vervolledigen van aanvraagformulieren of bij het op orde brengen van hun administratie. Belangrijk 

is verder het creëren van een vertrouwenssituatie en een positieve interactiesfeer om psychologische 

drempels te overwinnen om beroep te doen op hun rechten. Door gebruik te maken van een 

instrument als het rollend fonds, valt de financiële drempel weg of de grootse rem op het aanvragen 

van premies. Dit laatste is een mooi voorbeeld van de aanpak van ‘mis-targeting’.  
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“Een aantal premies in verband met renovatie zijn gekend, maar zonder financiële middelen om het voor te 

schieten, kon het niet aangevraagd worden. Blij met GKO!” 

 

De resultaten van het GKO-bereik zijn hoopgevend. 

“Via GKO bij OCMW veel bewuster geworden van sociale rechten en extra voordelen over renovaties” 

 

3.3.1 Registratie door OCMW Gent 

In het project GKO is outreachend gewerkt, met als doel om mensen te bereiken die anders niet 

bereikt zouden kunnen worden, en hen niet alleen te informeren en begeleiden bij het opnemen van 

hun recht op het subsidieretentie-instrument maar ook op andere tegemoetkomingen. De kennis en 

aanvraag daarvan werden in de vragenlijst bevraagd (3.3.2), maar ook door het OCMW werden cijfers 

bijgehouden. 

Bij de meeste bewoners gingen de OCMW-medewerkers aan huis en overliepen het bestaan van 

diverse voordelen. Ze beperkten zich niet tot de deelnemers, maar namen ook contact op met 

afvallers. Mede door hun tussenkomst werd hulpverlening aangevraagd en meestal goedgekeurd. De 

aanvraag van de renovatiepremies behoort niet tot hun taak, maar wordt ondersteund door de sociale 

en technische begeleiders en de Woonwijzers van stad Gent. Goede registratie behoort tot de taak 

van de OCMW-medewerkers. Onderstaande tabel (Tabel 41) en grafiek zijn hierop gebaseerd. 

Tabel 41 Overzicht goedgekeurde hulp per domein, naar deelnemers en uitvallers 

Goedgekeurde hulp (mei 2019 tot februari 2022) Aantal deelnemers Aantal uitvallers 

Financiële hulp 27 11 

Energie hulp 25 5 

Hulp bij schulden 10 3 

Vrije tijd 31 11 

Medische hulp 13 10 

Juridische hulp 24 11 

Materiële hulp 13 8 

Administratieve hulp 9 3 

Totaal 125 51 

Bron:  OCMW Gent, registratie 2019-2022 

 

Onderstaande grafiek geeft meer uitleg over de specifieke maatregel of voordeel waarop beroep 

werd gedaan (en verkregen werd). Opvallend is dat veel noodeigenaars ondersteuning kregen voor 

vrijetijdsactiviteiten. De tweede grote groep wordt gevormd door energiezuinige maatregelen. De 

behoefte hieraan zal in de toekomst vermoedelijk nog toenemen. Dankzij de tussenkomst van de 

OCMW-medewerkers werd ook zeer ingrijpende hulp bekomen zoals bvb. het leefloon. In Gent 

krijgen alle kinderen en jongeren tot en met 14 jaar een gratis lijn-abonnement (buzzy-pass) wat 

wellicht deels een verklaring is voor het beperkt aantal personen die beroep doet op reductie van het 

openbaar vervoer. 
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Figuur 5 Overzicht toegekende hulp en tegemoetkomingen  

 
Bron:  OCMW Gent, registratie 2019-2022 

 

3.3.2 Kennis van, aanvragen en ontvangen van sociale tegemoetkomingen 

Om een idee te krijgen van de mate van onderbescherming van de deelnemers werden een aantal 

bestaande sociale rechten en tegemoetkomingen geselecteerd waarvan de deelnemers zouden kunnen 

genieten (deze lijst is niet dezelfde als de lijst van hulp en tegemoetkomingen door het OCMW 

geregistreerd, en beperkt tot financiële tegemoetkomingen). Er werd gevraagd of men deze kende, 

en zo ja of de tegemoetkoming al aangevraagd of ontvangen was. Wanneer werd geantwoord dat een 

bepaalde tegemoetkoming niet relevant of niet van toepassing is, werd deze observatie buiten 

beschouwing gelaten in het berekenen van het percentage “tegemoetkoming is gekend”. De 

percentages hebben dus enkel betrekking op de noodeigenaars voor wie de tegemoetkoming wel van 

toepassing is. 
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Tabel 42 Kennis van sociale rechten en tegemoetkomingen, voor en na de renovatie 

Tegemoetkomingen 

% KENT  % KENT Indien 
gekend 
post, % 
gekend 

door GKO 
 

Baseline 
Post-

renovatie 

Baseline 
(voor-en 

na) 

Post-
renovatie 
(voor-en 

na) 

Inkomenstarief voor kinderopvang (baby’s tot en 
met schoolkinderen) 

70 67 78 672 0 

Verminderd tarief kinderopvang toegekend door 
het OCMW (0-3 jaar) 

24 44 0 50 0 

Sociaal tarief  voor elektriciteit en/of aardgas 71 86 63 87 34 

Sociaal tarief voor water 51 50 53 47 33 

Winterpremie voor budgetmeter aardgas en/of  
elektriciteit  

27 49 32 53 20 

Verhoogde tegemoetkoming 67 83 69 83 24 

UiTPAS aan kansentarief 85 84 89 83 12 

Sociaal tarief voor Internet en telefonie 34 52 32 53 59 

(Equivalent) Leefloon 72 75 66 76 8 

Aanvullende financiële hulp 28 15 25 19 33 

Sociale kruidenier 33 52 38 55 23 

Reductie De Lijn 81 91 86 89 11 

Reductie NMBS 80 79 94 78 11 

Eenmalige tussenkomst energiezuinige maatregel 
(400,00 EUR) 

- 26 - - 67 

Kortingsbon Eandis twv 150 EUR voor 
energiezuinige koelkast of wasmachine 

- 44 - - 56 

Aankoop 2de hands PC Oxfam - 19 - - 20 

Studietoelagen - 93 - - 4 

Aantal (indien relevant)1 45-63 9-46 6-40 6-40 3-41 

1 Aantal relevant is het aantal huishoudens voor wie deze tegemoetkoming relevant is. 
2 Deze daling is gebaseerd op 1 respondent van de 9 die voor de renovatie aangaf de tegemoetkoming te kennen en na de 
renovatie niet. 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

3.3.2.1 Kennis voor de renovatie 

We zien dat voor de renovatie 70% van de gezinnen met jonge kinderen (dit zijn er 50), het 

inkomenstarief voor kinderopvang kende (Tabel 42, kolom 1). Dit inkomenstarief betekent dat de 

prijs voor kinderopvang wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling. 

Hiervoor is een attest inkomenstarief nodig, welk kan aangevraagd worden via “Mijn Kind en 

Gezin”9. Indien dit tarief nog steeds moeilijk haalbaar is voor de ouder(s), kan er een individueel 

verminderd tarief toegekend worden, waarbij wordt gekeken naar de specifieke situatie van de 

ouder(s). Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, betalen de ouders een lager tarief. Ook voor 

dit lager tarief gebeurt de aanvraag via “Mijn Kind en Gezin”. Dit is slechts gekend bij 24% van de 

gezinnen waar het van toepassing kan zijn. 

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas10 is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of 

aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. De 

maatregel helpt personen of gezinnen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (personen die een 

 

9 https://mijn.kindengezin.be/home 

10 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor 
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tegemoetkoming ontvangen van het OCMW, van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met 

een Handicap, van de Zorgkas, van de federale Pensioendienst, of een tegemoetkoming ontvangen 

via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, of huurder is van een sociaal appartement waarvan de 

verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie) om de elektriciteits- en/of 

aardgasrekening te betalen. In tegenstelling tot het verkrijgen van de lagere tarieven voor kinderoppas, 

die moeten aangevraagd worden, is de toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas 

bijna volledig geautomatiseerd. Het recht op het sociaal tarief wordt dus aan de meeste 

rechthebbenden automatisch toegekend, zonder dat zij hiervoor zelf initiatief moeten nemen. In 

sommige gevallen kan het sociaal tarief niet via de automatische toepassing genoten worden en moet 

het toch nog aangevraagd worden. Een papieren attest, aan te vragen bij één van de bevoegde sociale 

instellingen, moet afgeleverd worden aan de leverancier. Gezien de hoge graad van automatisering 

verwachten we dan ook een hogere kennis en ontvangst van dit tarief aangezien geautomatiseerde 

tegemoetkomingen meestal een wijder bereik hebben. Bij de noodeigenaars kent 71% deze 

tegemoetkoming, wat gelijk is aan het inkomenstarief voor kinderopvang maar wel veel hoger dan 

het verminderd tarief voor kinderopvang, welke zelf aan te vragen zijn via Mijn Kind en Gezin. Er 

bestaat ook een sociaal tarief voor water11 (ook wel ‘sociale korting’ genoemd). De voorwaarden 

komen overeen met de voorwaarden voor het sociaal tarief voor elektriciteit en/of gas. Ook hier is 

de toekenning bijna volledig geautomatiseerd. Slechts in enkele gevallen moet het aangevraagd 

worden. Ondanks de parallellen is er toch een lagere kennis (51%) van dit gunstig tarief voor water 

dan voor de tarieven voor gas en/of elektriciteit. 

Voor huishoudens die met een budgetmeter voor aardgas werken, bestaat ook de winterpremie 

(Stad Gent12). Dit is een maandelijkse premie die tijdens de wintermaanden kan bekomen worden 

(van 1/11 tot 31/3) voor wie verwarmt via een budgetmeter aardgas of met accumulatoren en een 

budgetmeter elektriciteit met enkel nachttarief heeft. De premie moet aangevraagd worden via de 

Energiecel van het OCMW. Dit lijkt een zeer weinig gekende tegemoetkoming, slechts één op vier 

van de noodeigenaars kent het (27%). 

De verhoogde tegemoetkoming13 (of ‘voorkeurregeling’) houdt in dat raadplegingen, 

geneesmiddelen, hospitalisaties, … goedkoper worden voor rechthebbenden. Bovendien maakt dit 

statuut dat men kan genieten van de ‘regeling betalende derde’ voor de meeste prestaties van artsen 

(patiënten dienen in dit geval enkel het remgeld te betalen en geen hoger bedrag uit eigen zak voor te 

schieten). Het recht op verhoogde tegemoetkoming is deels geautomatiseerd maar soms moet het 

aangevraagd worden bij het ziekenfonds. Deze tegemoetkoming is gekend bij twee derde (67%) van 

de noodeigenaars. Een aantal onder hen hadden dit statuut vroeger, maar door een verandering in de 

gezins- of  werksituatie nu niet meer. 

“Ik kwam vroeger voor een heel aantal zaken in aanmerking, maar door een kleine wijziging in het loon val ik nu 

bijna overal buiten.” 

“Vroeger had ik verhoogde uitkering, maar sinds mijn zoon werkt niet meer.” 

 

Een UiTPAS met kansentarief14 geeft automatisch recht op 80% korting bij deelname aan een (vrije 

tijds-)activiteit van een UiTPAS-partner. In Gent is dit bv. de Sphinx Cinema, zwembad, vormingen, 

of een voetbal – of andere sportclub in de buurt. Dit is een zeer goed gekende tegemoetkoming: meer 

dan vier op vijf noodeigenaars kent ze (85%). Deze hoge bekendheid kan o.a. te danken zijn aan de 

inspanningen gedaan door de stad en andere hulp- en dienstverleners om de UiTPAS bekend te 

maken. Dit lijkt vruchten af te werpen. 

 

11 https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-water 

12 https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/premies-voor-wonen-en-verbouwen 

13 https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-

grensbedragen-inkomsten.aspx 

14 https://uitin.gent.be/uitpas/kansentarief 
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Het sociaal tarief voor telefonie en internet15 is een korting op de (vaste of mobiele) telefoon- of 

internetrekening. Men betaalt dan minder voor de telefoonaansluiting, een lager abonnementsgeld en 

een lager gesprekstarief. De aanvraag moet ingediend worden bij de telefoon-internetoperator. Deze 

tegemoetkoming is niet zo goed gekend: slechts één op drie noodeigenaars kent het (34%).  

Het equivalent leefloon16 is een financiële tegemoetkoming voor personen die geen recht hebben 

op een leefloon maar zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. Het moet aangevraagd 

worden bij het OCMW. In de vraag werd dit samen gesteld met de vraag over het leefloon (kent men 

het leefloon of equivalent leefloon). Bijna drie op vier (72%) noodeigenaars kent het leefloon 

(equivalent of gewoon leefloon). 

De aanvullende financiële hulp (AFH17) (Stad Gent), als aanvulling op een leefloon, 

inkomensgarantie voor ouderen, pensioen, invaliditeitsvergoeding of inkomensvervangende 

tegemoetkoming, vult het inkomen aan tot een bepaald bedrag dat op maat berekend is en verschilt 

van gezin tot gezin. Onder het relanceplan naar aanleiding van de corona-epidemie18 wordt het 

systeem uitgebreid voor alle Gentenaars met een inkomen onder de armoedegrens. De AFH is niet 

goed gekend, met minder dan één op drie noodeigenaars (28%) die op de hoogte zijn. 

De Sociale Kruideniers19 zijn buurtwinkels met kwalitatieve producten aan sterk verminderde 

prijzen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Een Sociale Kruidenier werkt samen met 

organisaties die op professionele wijze kunnen nagaan of mensen in aanmerking kunnen komen om 

klant te worden. Indien men klant wil worden, moet contact opgenomen worden met de Sociale 

Kruidenier uit de buurt. In Gent zijn er verschillende Sociale Kruideniers werkzaam, bv. Sociale 

Kruidenier Rabot, Sociale Kruidenier 't Vindcentje' (Sint-Amandsberg). Toch is dit concept ook zeer 

weinig gekend (ongeveer één op drie noodeigenaars kent dit). 

Als laatste tegemoetkomingen die werden voorgelegd zijn er de reducties voor het openbaar 

vervoer (De Lijn en NMBS). Deze zijn, samen met de UiTPAS aan kansentarief het best gekend: vier 

op vijf noodeigenaars kent ze. 

Verder volstaat het natuurlijk niet om de tegemoetkomingen te kennen, maar moeten deze ook 

aangevraagd worden (indien ze niet geautomatiseerd zijn) om ervan te kunnen genieten. Ook bij het 

aanvragen lijkt er een grote drempel te bestaan aangezien vaak minder dan één op drie van degenen 

die de tegemoetkoming kennen, deze ook aanvraagt (bv. verminderd tarief kinderopvang, sociaal 

tarief voor elektriciteit, aardgas of water, internet en telefonie, winterpremie, equivalent leefloon en 

Sociale Kruidenier). Dit kan duiden op een te moeilijk aanvraagproces (bv. niet weten waar aan te 

vragen, welke documenten nodig zijn of het invulproces te lang of moeilijk vinden) of op andere 

belemmeringen zoals denken dat men niet in aanmerking komt of het stigmatiserende aspect van 

sommige tegemoetkomingen. Eenmaal aangevraagd, worden ze wel meestal ontvangen. 

 

3.3.2.2 Kennis na de renovatie 

In het interview na de renovatie werd opnieuw gepeild naar de kennis van bepaalde 

tegemoetkomingen (Tabel 42, kolom 2-4; Figuur 6). In Figuur 6 is zichtbaar hoe deze kennis hier en 

daar verbeterd is. We zien dat vooral het verminderd tarief voor kinderopvang van het OCMW van 

niet gekend verandert naar gekend door de helft van de deelnemers voor wie dit relevant is. Ook de 

kennis van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is sterk toegenomen. Ook de 

winterpremie voor budgetmeter aardgas en/of elektriciteit is veel beter gekend. Tot slot zien we nog 

een sterke toename in de kennis van het sociaal tarief voor internet en telefonie en de sociale 

kruidenier.  
 

15 https://www.vlaanderen.be/sociaal-telefoontarief 

16 https://www.vlaanderen.be/equivalent-leefloon 

17 https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/aanvullende-financiele-hulp-0 

18 https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-voorziet-25-miljoen-euro-voor-relanceplan-

corona 

19 http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/ 
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De sociaal werkers van het OCMW hebben grote inspanningen geleverd om de deelnemers 

opmerkzaam te maken op tegemoetkomingen waar ze voor in aanmerking komen (Figuur 5). Dit 

heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen naar kennis toe. In de laatste kolom van Tabel 42 zien we 

ook dat een deel van de deelnemers die de tegemoetkoming kennen, aangeven dat deze kennis door 

hun deelname aan GKO werd verworven. De tussenkomst van GKO kan dus de stijging in kennis 

verklaren. 

Figuur 6 Percentage kent tegemoetkomingen (indien relevant), voor en na de renovatie  

 
Bron:  GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

3.3.2.3 Aanvraag voor en na de renovatie 

Niet alleen de kennis van een tegemoetkoming is belangrijk, maar deze moet ook nog aangevraagd 

worden. Omwille van administratieve redenen, het vermoeden dat men niet in aanmerking komt of 

complexiteit van de aanvraagprocedure kan dit ook een drempel vormen (naast de andere drempels, 

zie hoger). Ook hier trachtten de sociale begeleiders en sociaal werkers van het OCMW de drempel 

te overbruggen. We zien (Tabel 43) dat zeker niet iedereen van degenen die een tegemoetkoming 

kenden, deze ook heeft aangevraagd. Voor een aantal tegemoetkomingen is het aanvraagpercentage 

verhoogd zowel gemiddeld gezien in de groep deelnemers als bij de groep deelnemers met voor- en 

nabevraging (zie ook Figuur 7). We zien een grote toename van aanvragen voor gekende 

tegemoetkomingen: verminderd tarief voor kinderopvang toegekend door het OCMW, sociaal tarief 
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voor elektriciteit en gas, sociaal tarief voor internet en telefonie en de aanvullende financiële hulp. 

Ook op het gebied van aanvragen is er dus vooruitgang zichtbaar voor bepaalde tegemoetkomingen. 

Tabel 43 Aanvragen van sociale rechten en tegemoetkomingen indien gekend, voor en na renovatie 

Tegemoetkomingen 

% AANGEVRAAGD1  

 

% AANGEVRAAGD2  

(voor en na) 

Baseline Post-renovatie Baseline 
Post-

renovatie 

Inkomenstarief voor kinderopvang (baby’s tot en met 
schoolkinderen) 

57 63 67 67 

Verminderd tarief kinderopvang toegekend door het 
OCMW (0-3 jaar) 

27 100 17 100 

Sociaal tarief  voor elektriciteit en/of aardgas 34 57 36 57 

Sociaal tarief voor water 22 33 25 35 

Winterpremie voor budgetmeter aardgas en/of  elektriciteit  31 35 42 39 

Verhoogde tegemoetkoming 83 77 84 76 

UiTPAS aan kansentarief 65 66 70 66 

Sociaal tarief voor Internet en telefonie 29 68 33 68 

(Equivalent) Leefloon 26 44 38 41 

Aanvullende financiële hulp 53 67 44 67 

Sociale kruidenier 24 43 27 38 

Reductie De Lijn 61 67 67 62 

Reductie NMBS 60 58 61 52 

Eenmalige tussenkomst energiezuinige maatregel (400,00 
EUR) 

 78   

Kortingsbon Eandis twv 150 EUR voor energiezuinige 
koelkast of wasmachine 

 69   

Aankoop 2de hands PC Oxfam  33   

Studietoelagen  57   

Aantal 11-52 6-39 6-33 6-33 

1 Aantal respondenten is het aantal huishoudens voor wie deze tegemoetkoming relevant en gekend is. 
2 Aantal respondenten is het aantal huishoudens door wie deze tegemoetkoming relevant en gekend is en waarbij zowel een 
baseline als post-renovatie bevraging plaatsvond. 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 
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Figuur 7 Percentage tegemoetkomingen aangevraagd indien gekend, voor en na de renovatie 

 
Bron:  GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Het is verder duidelijk dat de deelnemers samen met de medewerkers van het OCMW de rechten 

hebben overlopen en er sommige werden aangevraagd. Velen uiten hun dankbaarheid voor deze pro-

actieve benadering en ondersteuning. 

 

“Nooit gedacht voor bepaalde hulp in aanmerking te komen, ik dacht dat ik er als werkende mens geen 

aanspraak op zou maken. Door contact met OCMW wel beter geïnformeerd en meer gebruik gemaakt van 

bepaalde ondersteuning.” 

 

Enkele bewoners uiten wel hun appreciatie over de OCMW-medewerkers, maar stellen dat ze deze 

tussenkomst niet nodig hadden.  

Een beperkt aantal bewoners zijn zelfs ontgoocheld over de wijze waarop de begeleiding bij de 

aanvragen gebeurde. Vermoedelijk betreft dit in de eerste instantie de renovatiepremies. 

“De begeleiding hiervan liep zeer stroef, er zijn heel wat fouten gebeurd bij de aanvraag. Dossiers waren niet in orde 

of er werd een foute deadline voor de aanvraag gecommuniceerd.” 

Deze bewoner heeft zelf een groot deel van de aanvragen uitgezocht en ingediend. 
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3.3.3 Kennis en aanvragen van renovatietegemoetkomingen 

Hieronder verleggen we de focus specifiek naar tegemoetkomingen die te maken hebben met 

renoveren. Deze zijn dus vermoedelijk van toepassing op elke noodeigenaar van GKO.  

Tabel 44 Kennis van premies voor renovatiewerken of energiebesparende investeringen 

 
Baseline Post-

renovatie 
Baseline (voor- en 

nameting) 
Post-renovatie 

(voor- en nameting) 

Ja, ik ken zulke premies (%) 71 95 76 94 

Aantal huishoudens  63 40 33 33 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Als we het percentage noodeigenaars dat premies voor renovatiewerken of energiebesparende 

maatregelen kent, vergelijken met de kennis van de andere tegemoetkomingen, zien we een relatief 

hoge kennis: bijna drie op vier noodeigenaars gaven aan dat ze zulke premies kenden (Tabel 44). Na 

de renovatie steeg dit wel nog heel sterk tot 95%. Voor de groep die zowel een bevraging voor als na 

de renovatie had, was de toename in het aandeel dat renovatietegemoetkomingen kent ongeveer even 

groot.  

Tabel 45 Kennis van (energetische) renovatietegemoetkomingen, voor en na renovatie 

Renovatietegemoetkomingen 

% KENT % KENT 
Indien 

gekend, 
% gekend 

door 
GKO 

Baseline 
Post-

renovatie 

Baseline 

(voor en na) 

Post-

renovatie 

(voor en na) 

Renovatiepremie van de Vlaamse overheid 52 92 59 94 55 

Aanpassingspremie van de Vlaamse overheid 22 31 19 29 78 

(renteloze) Vlaamse energielening 32 51 33 52 47 

Premie voor dakisolatie van de Vlaamse overheid 51 69 55 66 45 

Premies voor beschermde klanten van de 
netbeheerder voor o.a. isolatie  

13 25 15 27 38 

Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder 13 38 14 41 50 

Burenpremie van de netbeheerder 2 10 4 13 33 

Aantal1 63 29-38 24-32 24-32 3-33 

1 N is het aantal huishoudens voor wie deze tegemoetkoming van toepassing kan zijn; in principe zijn dit alle deelnemers, doch 
sommigen vulden deze vraag niet in. 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

De best gekende premies zijn de renovatiepremie van de Vlaamse overheid (voor de renovatie 

gekend door de helft van de noodeigenaars) en de premie voor dakisolatie van de Vlaamse overheid 

(eveneens gekend door de helft van de noodeigenaars). Eén op drie (32%) kende ook de renteloze 

Vlaamse energielening. En meer dan één op vijf (22%) kende de aanpassingspremie van de Vlaamse 

overheid. Het zijn ook vooral deze tegemoetkomingen die na de renovatie nog meer gekend zijn: 

92% kent de renovatiepremie en 69% kent de premie voor dakisolatie. Maar ook de andere 

renovatietegemoetkomingen zijn veel beter gekend. We zien ongeveer dezelfde percentages voor en 

na in de beperkte groep van deelnemers die twee bevragingen heeft beantwoord. De extra kennis 

wordt door de deelnemers in grote mate aan GKO toegeschreven. 

Verder werd er ook naar het aanvragen van specifieke renovatiepremies gepeild (Tabel 46). De 

gekende premies werden nauwelijks aangevraagd. Voor de renovatie werd de renteloze Vlaamse 
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energielening het meest aangevraagd (44% van degenen die deze lening kent, heeft ze aangevraagd). 

Voor de andere renovatietegemoetkomingen ligt dit aandeel lager. Hoewel iedere deelnemer voor de 

renovatie in aanmerking kon komen, vraagt minder dan één op drie van degenen die ze kent, een 

renovatietegemoetkoming aan. Er is dus ten eerste een sterke kennisdrempel maar evenzeer een 

aanvraagdrempel. Om in aanmerking te komen voor de renovatiepremies moet er vaak eerst worden 

gerenoveerd en een factuur worden ingediend en de werken moeten dus voorgefinancierd worden. 

Dit kan een te hoge drempel vormen voor huishoudens die financieel kwetsbaar zijn. Daarbovenop 

is het renovatiewerk niet te onderschatten wat tijd en energie betreft alsook wat betreft kennis van 

procedures, aantrekken van aannemers etc. In de baseline bevraging werd voor de 

renovatietegemoetkomingen gevraagd waarom een tegemoetkoming niet werd aangevraagd indien ze 

was gekend. De noodeigenaars antwoordden toen voornamelijk dat ze de financiële middelen of de 

energie niet hadden om renovaties uit te voeren, maar ook dat het moeilijk of complex is om aan te 

vragen of veel papierwerk vereist. Er wordt ook melding gemaakt van problemen in verband met 

aannemers (bv. omdat ze het zelf doen of in het zwart of de aannemers bezorgen de juiste papieren 

niet). Ook de taal kan een barrière vormen.  

Het project GKO heeft net beoogd deze drempels, zowel de financiële als de organisatorische te 

overkomen. We zien dan ook dat de aanvraagpercentages van renovatietegemoetkomingen na 

deelname een GKO veel hoger liggen. 

Tabel 46 Aanvraag van (energetische) renovatietegemoetkomingen 

Renovatietegemoetkomingen 

% AANGEVRAAGD1 % AANGEVRAAGD2   

Baseline 
Post-

renovatie 

Baseline 
(voor en na) 

Post-
renovatie 

(voor en na) 

Renovatiepremie van de Vlaamse overheid 29 88 41 94 

Aanpassingspremie van de Vlaamse overheid 0 71 0 50 

(renteloze) Vlaamse energielening 44 39 38 33 

Premie voor dakisolatie van de Vlaamse overheid 17 68 25 60 

Premies voor beschermde klanten van de netbeheerder 
voor o.a. isolatie  

0 57 0 100 

Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder 33 74 0 0 

Burenpremie van de netbeheerder - 0 - - 

Aantal 6-31 1-32 2-17 1-17 

1 N is het aantal huishoudens voor wie deze tegemoetkoming van toepassing kan zijn en gekend is. 
2 N is het aantal huishoudens dat deze tegemoetkoming kent en heeft aangevraagd. 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

In de post-renovatie bevraging werd in het algemeen gevraagd (dus betrekking hebbende op alle 

tegemoetkomingen) waarom men de tegemoetkomingen die men kende, niet aanvraagt. Vaak 

antwoordt men dat men niet in aanmerking komt of dat men het niet weet of een bepaalde 

tegemoetkoming al dan niet aangevraagd werd door de sociale begeleider of de maatschappelijk 

werker tijdens GKO. De GKO-deelnemers kennen soms weinig details over de premies. Diverse 

bewoners weten wel dat renovatiepremies werden aangevraagd, maar niet welke. De volledige 

administratie werd in het kader van ontzorging door begeleiders uitgevoerd.   

3.3.4 Gebruik tegemoetkomingen 

Verder werd ook gevraagd aan de deelnemers die tegemoetkomingen hadden aangevraagd voor 

renovatie of woningverbeteringen, waarvoor men plande deze premies te gebruiken eens men ze 
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ontvangen had. Iedereen antwoordt de premie te zullen gebruiken voor de woning (vooral afwerking 

van vaste delen in de woning). Voorbeelden: aankopen van verf, afwerking muur en vloer, deur 

plaatsen, dressing maken, premie gebruiken voor wat anderen slecht hebben uitgevoerd, renovatie 

koertje, verder verbouwen nadat de basis is gelegd door GKO, ruimte inrichten als slaapkamer, 

keuken(kasten), vloer, ... 

Een enkele keer werden meer losse delen van de woning vermeld (zetel, kast, gordijnen) en ook het 

vergoeden van de eigen inbreng (bewoner heeft dus eerst eigen middelen gebruikt om iets extra te 

kunnen financieren) of sparen, of de terugbetaling van wat geleend werd bij familie. 

Sommigen weten nog niet welk bedrag ze zullen ontvangen of welke premies aangevraagd zijn, en 

weten dus nog niet hoe ze het zullen kunnen besteden. 

3.3.5 Verschillen in onderbescherming bij deelnemers GKO 

De opmerkingen die werden geformuleerd tijdens het onderdeel rond onderbescherming maken 

nogmaals duidelijk dat de reacties van de bewoners kunnen onderverdeeld worden in diverse 

categorieën. Hierbij moet het verschil worden gemaakt tussen sociale rechten en de specifieke 

renovatie-en energiepremies. 

3.3.5.1 Op niveau van kennis 

Op het kennisniveau is het volgende onderscheid relevant:  

 

• Noodeigenaars met aanwezige kennis over diverse maatregelen. De kennis is verkregen via 

formele en informele kanalen. 

“De verhoogde tegemoetkoming ken ik van horen spreken en sinds ik alleenstaande moeder ben is dat in orde en 

heeft dat veel voordelen.” 

“Ik ken bijna al de maatregelen, want werk zelf in de sociale sector.” 

“Sociaal tarief van elektriciteit weet ik via nieuws Statuut verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.” 

 

Sommigen onder hen stellen de uitleg van de OCMW-medewerkers wel op prijs, maar leren quasi 

niets nieuws. Een deel is het gewoon om zelf zaken op te zoeken. Een uitzondering herinnerde zich 

het bezoek niet meer of stelt de meerwaarde in twijfel. 

 

• Noodeigenaars met kennis via GKO 

“Ik ben een aantal dingen te weten gekomen via GKO, en een deel via OCMW.” 

“Via OCMW een goede hulpverlening. Een assistent die je daarin begeleidt” 

 

• Noodeigenaars met beperkte kennis. 

Het betreft hier enerzijds noodeigenaars die deze kennis niet als nuttig ervaren omdat ze er volgens 

hun beleving (inkomen) geen recht op hebben. Anderzijds zijn er noodeigenaars waarvoor de 

informatieve drempel nog steeds groot is. Taalbarrières spelen hierbij een negatieve rol, maar ook de 

algemene toegankelijkheid van de informatie. 

“Allemaal niet zo duidelijk.” 

“Ik ben niet op de hoogte van waar en op welke manier ikrecht heb op de premies. Ik weet wel dat mijn 

elektriciteit/gas maar 30 euro is; maar niet hoe dat geregeld is.” 
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3.3.5.2 Op niveau van aanvraag 

Een belangrijk deel van de noodeigenaars vermeldt dat een aanvraag (of meerdere) werd ingediend. 

 

• Aanvraag ingediend en niet ontvangen 

Wanneer een aanvraag wordt ingediend is er altijd hoop dat deze wordt goedgekeurd en bij een 

negatief advies volgt ontgoocheling. Bewoners betreuren het onduidelijk antwoord. Sommige 

bewoners kunnen niet exact aangeven welke maatregelen de aanvraag betreft. 

 

“Bepaalde zaken werden aangevraagd, maar we kwamen niet in aanmerking. Het antwoord: komt niet in 

aanmerking” 

“Samen met OCMW, of door OCMW-medewerker werd de verhoogde tegemoetkoming aangevraagd, maar ik 

krijg het niet en begrijp niet waarom aangezien ik een invaliditeitsuitkering krijg en ik de boodschap krijg dat 

mijn inkomen te hoog is.” 

 

• Aanvraag ingediend met hulp begeleiders, goedgekeurd (of afwachtend)  

Bewoners verwijzen naar de ondersteuning en opvallend wanneer het zeer concrete maatregelen zijn 

kunnen ze deze meteen opsommen. 

 

“Er was een document niet in orde bij de ziekenkas, waardoor ik te weinig kreeg. Ik kreeg een extra bedrag voor 

de kindjes voor de dagen dat ze bij mij zijn.”  

“Waar ik recht op had: aantal vuilniszakken van PMD en rest. Mijn bril laten maken via de mutualiteit.” 

 

Opvallend blijft de grote groep noodeigenaars die de namen van de premies niet kennen, maar wel 

weten dat er diverse werden aangevraagd dankzij de begeleiders. Een aantal is wel op de hoogte van 

de wijziging in de Gentse situatie en de afschaffing van een aantal maatregelen waardoor de facturen 

tijdig moesten worden ingediend om nog in aanmerking te komen. 

 

“Ik heb premies gekregen door GKO, weet niet dewelke, maar nu reeds €2250 gekregen en ik wacht op nog een 

premie.” 

“Weten niet dewelke, maar ontvingen er al twee waardoor we de keuken konden inrichten.” 

 

• Aanvraag ingediend, niet tevreden begeleiding en ondersteuning 

Deze categorie noodkopers heeft eerder betrekking op de premies en minder op de andere 

tegemoetkoming of ondersteunende maatregelen. De aanvraag van de premies wordt ervaren als vrij 

complex. Diverse bewoners hopen op extra premies, maar blijken in een latere fase geen recht te 

hebben omdat ze in het verleden reeds premies hebben ontvangen. Sneller duidelijkheid hierover is 

wenselijk. Een aantal bewoners uit expliciet negatieve kritiek op de begeleiders waardoor soms 

premies werden misgelopen, althans in de beleving van de noodeigenaars. Enkele anderen 

benadrukken dat ze daardoor zelf initiatief namen. 

 

“De technische begeleider heeft redelijk wat fouten gemaakt, had verkeerde/onvolledige informatie ivm de premies 

en was vaak te laat voor de aanvragen waardoor de deelnemer stelt veel geld te hebben misgelopen.” 
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“De begeleiding hiervan liep zeer stroef, er zijn heel wat fouten gebeurd bij de aanvraag. Dossiers waren niet in orde 

of de foute deadline voor de aanvraag werd gecommuniceerd. Uiteindelijk heb ik zelf een groot deel van de 

aanvragen uitgezocht en ingediend.” 

 

Een laatste groep bewoners zit nog in de aanvraagfase. Een tweetal gaf expliciet aan hiervoor reeds 

naar de woonwijzer te zijn geweest en plannen nog een extra bezoek. 

3.3.6 Besluit onderbescherming 

De cijfers uit de baseline bevraging gaven aan dat er een hoge graad van onderbescherming bestond 

bij de groep noodeigenaars. De onderbescherming wordt niet alleen veroorzaakt door een 

kennisdrempel maar evenzeer door een aanvraagdrempel en door de bestaande mis-targeting. Het 

niet kennen en niet aanvragen van een recht zijn belangrijke oorzaken voor non-take-up (zie 

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2017). Het niet vragen is 

verbonden aan het niet kennen enerzijds en aan het vermogen of de wens om te vragen anderzijds. 

Het vermogen om te vragen kan beïnvloed worden door psychische of fysische belemmeringen maar 

ook bv. door fierheid of gevoel van vernedering. Ook alle formaliteiten die met een aanvraag gepaard 

gaan, kunnen het risico op non-take-up verhogen. Wanneer deze formaliteiten betrekking hebben op 

een uitgebreid aantal voorwaarden wordt de drempel nog groter. De informatie en de kennis over de 

maatregelen vormen een eerste hindernis maar de complexiteit om alles uit te zoeken en de nodige 

documenten voor te bereiden, houdt ook mensen tegen. Sommige noodeigenaars maken een 

verkeerde inschatting en vermoeden dat ze door het bezit van een woning niet in aanmerking komen 

voor bepaalde rechten. We herkennen bij de noodeigenaars dus de typische drempels die bij non-

take-up voorkomen: onvoldoende informatie, complexe procedures en administratieve drempels, de 

financiële drempel (de voorfinanciering) en het taalgebruik (o.a. Van Hootegem & De Boe, 2017). 

Er werd bij GKO ingezet op bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bekendheid (betrouwbaarheid). De 

onderbescherming is verminderd na de renovatie. De kennis van bepaalde tegemoetkomingen is 

toegenomen (vooral voor verminderd tarief voor kinderopvang van het OCMW, sociaal tarief voor 

elektriciteit en/of aardgas, de winterpremie voor budgetmeter aardgas en/of elektriciteit, het sociaal 

tarief voor internet en telefonie en de sociale kruidenier) en wanneer een tegemoetkoming gekend is, 

werd ze gemiddeld ook meer aangevraagd. 

Er moet wel een kanttekening gemaakt worden: de ontzorging die door het project GKO geboden 

werd heeft niet altijd het gewenste empowerende effect gehad aangezien sommige deelnemers niet 

weten welke tegemoetkomingen werden aangevraagd. Het aanvragen van premies of andere 

ondersteuning is soms volledig opgenomen door de begeleider zonder dat de deelnemer hiervan iets 

kunnen leren heeft. Een empowerende manier van werken maakt deelnemers weerbaarder zodat ze 

in de toekomst zelf gemakkelijker stappen ondernemen. 

3.4 Energiebewust handelen 

Zoals eerder vermeld, vertonen de woningen en bewoners kenmerken die gelinkt kunnen zijn aan 

energiearmoede. Deze situatie moet steeds in het achterhoofd gehouden worden bij het interpreteren 

van de volgende vragen rond energiebewust handelen. De “bewustheid” rond energie kan namelijk 

verschillende oorzaken hebben: de drijvende factoren achter een energiebewuste houding kunnen 

o.a. van financiële aard of uit noodzaak zijn. 



76 

 

  

3.4.1 Informatie verzamelen energieverbruik 

Bij de baseline bevraging bleek dat één op drie deelnemers (34%) al eens een energiescan had laten 

uitvoeren. Een energiescan20 houdt een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw 

in. Voor bepaalde doelgroepen is een energiescan gratis. Door een energiescan komt men te weten 

hoe energie te besparen. Men krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of de 

huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan meteen kleine energiebesparende 

maatregelen uitvoeren. Energiescans zijn gratis voor o.a.: ‘beschermde’ afnemers (iemand met recht 

op sociale maximumprijzen voor gas en/of elektriciteit), afnemers met een budgetmeter, of voor 

personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming en huishoudens met een inkomen onder een 

bepaald bedrag. Voor de meeste deelnemers van GKO zou deze energiescan dus gratis zijn, maar 

toch heeft slechts één op drie (34%) het ooit laten uitvoeren. 

We bekijken verder of de noodeigenaars de meterstanden van gas en/of elektriciteit bijhouden 

(voor en na de renovatie) (Tabel 47).    

Tabel 47 Energiebewust handelen 

 Baseline Post-renovatie 

Baseline  

(voor- en 
nabevraging) 

Post-renovatie 
(voor- en 

nabevraging) 

Houdt de meterstanden bij (%) 31 24 36 23 

   Van gas 27 18 31 17 

   Van elektriciteit 29 24 34 21 

Aantal huishoudens  64/60/62 45 39/36/38 39/36/38 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

 

Ongeveer een derde (31%) van de noodeigenaars hield de meterstanden bij voor de renovatie. Er 

werd zowel de meterstand van gas als van elektriciteit bijgehouden. De toelichtingen die de 

deelnemers gaven bij het bijhouden van de meterstanden waren altijd van financiële aard. De redenen 

konden enerzijds te maken hebben met externe druk (budgetmeter) of anderzijds met eerder interne 

druk (spaarzaam/zuinig zijn, opvolgen (evolutie) van kosten).  

Na de renovatie houdt nog steeds één op vier de meterstanden bij. Er lijkt echter een lichte daling 

in het percentage merkbaar. Bij degenen die zowel voor als na de renovatie bevraagd werden, zien 

we een bevestiging van de daling van het percentage dat de meterstanden bijhoudt, zowel voor gas 

als elektriciteit. Het lijkt er dus op dat er na de renovatie minder noodeigenaars zijn die de 

meterstanden bijhouden, er misschien van uitgaande dat door de verbeterde energie-efficiëntie van 

de woning, dit minder noodzakelijk is geworden.  

Als we kijken naar de redenen waarom men de meterstanden bijhoudt (zie bv. citaten hieronder), 

dan vinden we toch nog steeds financiële redenen (facturen niet te hoog laten oplopen, budgetmeter) 

maar een enkele deelnemer geeft ook expliciet de wens om energiebewust te leven aan. 

 

“Om zeker te zijn dat de facturen niet te hoog oplopen en om ons gedrag mogelijks aan te passen. Om te zien of er 

na de verbouwingen lekken zijn of niet. […] Mijn man houdt zich bezig met het bijhouden van de verbruiken.” 

“Via de budgetmeter wordt dat automatisch gedaan. Ik check zelf wel dat het minder is.” 

 

20 https://www.vlaanderen.be/gratis-energiescan 
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“Energiebewust leven is belangrijk en vooral waar mogelijk minder energie gebruiken. Dit is een kernhouding van 

mij. Ik ben zo iemand die de lichten zal uitdoen achter andere mensen. Vanaf april ingeschreven in stad voor 

testprocedure slimme meter en hoe verbruik en welke tips en nu geselecteerd. Ik kan nog veel leren” 

 

Bij de toelichtingen waarom de meterstanden niet werden bijgehouden, zien we o.a. dat mensen 

wanneer ze een slimme meter hebben die de info rechtstreeks naar de netbeheerder stuurt, ze dit zelf 

niet meer bijhouden; of men gaf aan wel op zijn verbruik te letten (niet teveel water gebruiken, niet 

steeds de verwarming opzetten, zuinig zijn) zelfs al houdt men de meters niet bij; anderen gaven aan 

dat ze het één keer per jaar doen en er verder niet mee bezig zijn. Bij anderen werd extern advies 

ontvangen over welke leverancier op een bepaald moment de goedkoopste is en dan veranderen ze. 

De budgetmeter werd ook aangehaald als toelichting om geen meterstanden bij te houden 

(omgekeerd ook wanneer wel meterstanden bijgehouden werden). Voor anderen zijn de 

meterstanden te abstract en kan men er toch niets uit leren, of vreest men er toch niets aan te kunnen 

doen. 

 

“Vroeger wel, maar sinds januari gaat de informatie rechtstreeks naar netbeheerder (slimme meter?) en dus doen 

we het niet meer.” 

“We zijn zuinig, maar we hoeven daarom niet heel de tijd naar de meterstanden te kijken.” 

“Ik kijk er niet naar, maar ben sinds een jaar of 5, 6 bij “Besparen kan”. Ze bellen me dan op en zeggen dan 

welke leverancier het goedkoopste is en dan verander ik.” 

“Ik heb een budgetmeter. Ik stel wel vast dat ik meer gebruik en dat baart me zorgen, zeker nu de energieprijzen 

zo duur zijn.” 

3.4.2 Gedrag energiegebruik 

In de bevraging na de renovatie werd er ook gepeild naar het gedrag rond energiegebruik (Tabel 48-

Tabel 50). 

De meeste deelnemers situeren zichzelf ergens in het midden wat betreft het zuinig omgaan met 

energie (Tabel 48). De helft van de deelnemers (51%) beschrijft zichzelf als iemand die zuinig met 

energie omgaat maar op enkele punten nog kan besparen. Bijna één op vier (22%) beschrijft zichzelf 

dan weer als iemand die niet bijzonder zuinig met energie omgaat, maar ook niet onnodig energie 

verbruikt. 

Tabel 48 Beschrijving eigen gedrag energiegebruik   

Als je kritisch naar je energieverbruik kijkt, ben je dan 
iemand die …. 

N % 

Eigenlijk niet stilstaat bij energieverbruik en waarschijnlijk nog 
kan besparen 

5 11 

Niet bijzonder zuinig met energie omgaat, maar ook niet 
onnodig energie verbruikt 

10 22 

Zuinig met energie omgaat, maar op enkele punten nog kan 
besparen 

23 51 

Heel zuinig met energie omgaat en alles doet wat binnen de 
mogelijkheden ligt om energie te besparen 

7 16 

Totaal  45 100 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  



78 

 

  

 

Door verschillende deelnemers worden financiële redenen aangehaald om zuinig met energie om 

te gaan. 

“Ik ben zuinig door het energieverhaal. En door de monsterrekening van de factuur die in nu in schijven moet 

betalen.” 

 

Het hebben van kinderen wordt dan weer als één van de redenen gezien om minder zuinig met 

energie om te gaan. Sommige deelnemers willen voldoende comfort in de woning en letten daarom 

minder op hun energieverbruik. 

  

“Wij zijn niet zeer spaarzaam wat energie betreft, dat gaat niet als je kinderen hebt.” 

 

“Ik ben er niet echt mee bezig. Ik wil het vooral warm hebben. Het is wel sneller warm en dat is fijn.” 

 

 

Wat de houding rond energie betreft zien we dat drie op vier deelnemers aangeven dat hun houding 

door de renovatie niet veranderd is (Tabel 49). Maar een beperkt aantal deelnemers (5%) geeft aan 

dat ze nu een minder energiebewuste/energiebesparende houding hebben door de renovatie. En 

bijna één op vijf geeft een meer bewuste houding aan (18%). 

Tabel 49 Verandering houding rond energiegebruik   

Is je houding rond energieverbruik veranderd door de 
renovatie? 

N % 

Ja, meer energiebewuste en/of energiebesparende houding 8 18 

Ja, minder energiebewuste en/of energiebesparende houding 2 5 

Nee, houding niet veranderd 34 77 

Totaal  44 100 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

De helft van de deelnemers (49%) geeft aan dat ze minder verwarming gebruiken sinds de renovatie 

(Tabel 50). 14% geeft echter aan dat ze meer verwarming gebruiken. Wat elektriciteit betreft zien we 

dat dit eerder hetzelfde blijft (voor 67%) of voor een kwart van de deelnemers (23%) verminderd is. 

Tabel 50 Verandering in gebruik sinds de renovatie   

% 
Ik gebruik minder Ik gebruik hetzelfde Ik gebruik meer 

Aantal  

(100%) 

Verwarming  49 37 14 35 

Elektriciteit  23 67 10 39 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

De deelnemers die na renovatie inschatten dat ze minder verwarming en/of elektriciteit verbruiken, 

verklaren dit door de plaatsing van isolatie, nieuwe ramen, een verbeterde verwarmingsketel of de 

dichting van gaten en kieren. 

 

“Mijn gebruik en gewoonten zijn niet veranderd, de renovatie heeft daar niks aan veranderd. Maar de woning zal 

wel energiezuiniger zijn dus in totaal minder verbruik, denk ik.” 

 



79 

 

  

“In gedrag niets veranderd, maar door betere isolatie misschien minder verbruik.” 

 

Een hoger verbruik van verwarming en/of elektriciteit wordt gelinkt aan verschillende oorzaken. 

Bij sommigen worden er na renovatie meer ruimtes in de woning gebruikt en dus ook verwarmd. 

Soms zijn er na renovatie meer ruimtes waar verwarming werd geïnstalleerd waardoor er meer ruimtes 

verwarmd worden. Ook plaatsing van meer (elektrische) toestellen kan het elektriciteitsverbruik 

verhogen. Enkele bewoners geven aan meer bezoek te krijgen na renovatie waardoor ze inschatten 

meer te zullen verbruiken dan voordien. 

 

“Ik laat de verwarming nu meer continu draaien, er zijn ook meer ruimtes te verwarmen dan vroeger. Ik heb het 

idee dat de warmte nu niet meer verloren gaat, vroeger wel. Gewoon ook vaker thuis nu. En ook vaker bezoek, ik 

hou dan rekening met voorkeuren van bezoek.” 

“Meer verwarmingen dus meer bij nadenken dat je het op tijd uitzet.” 

 

Maar omdat de meeste eigenaars hun energieverbruik inschatten op basis van de energierekening, 

werden in de interviews ook de stijgende energieprijzen aangehaald. Het is dus mogelijk dat voor 

enkele deelnemers die een verhoogd energieverbruik vermoeden, hun verbruikskosten gestegen zijn 

door de stijging van de elektriciteits- en gasprijs terwijl hun werkelijk verbruik hetzelfde is gebleven 

of gedaald is. 

 

“Heeft niet veel met renovatie te maken, maar met de huidige prijzen probeer ik nu om extra zuinig te zijn.” 

 

“Toen de verbouwing net gedaan was, verbruikte ik minder. Nu nog steeds, maar de prijzen zijn sinds december 

naar boven gegaan, dus nu betaal ik weer evenveel als voor de verbouwingen.” 

3.4.3 Besluit energiebewust handelen 

 

Na renovatie lijken minder noodeigenaars hun meterstanden bij te houden dan voor renovatie. 

Meterstanden worden niet bijgehouden omdat deelnemers een digitale of budgetmeter hebben of 

omdat het iets abstract is en ze er niet mee bezig zijn. De deelnemers die hun meterstanden bijhouden, 

doen dit voornamelijk uit financiële overwegingen. 

De helft van de deelnemers beschrijft zichzelf als iemand die zuinig met energie omgaat maar op 

enkele punten nog kan besparen. Zuinig met energie omgaan wordt door meerdere deelnemers aan 

economische motieven gelinkt. Bijna één op vier beschrijft zichzelf dan weer als iemand die niet 

bijzonder zuinig met energie omgaat, maar ook niet onnodig energie verbruikt. Als reden hiervoor 

wordt het behalen van voldoende comfort in de woning of het hebben van kinderen aangegeven. 

Drie op vier deelnemers geven aan dat hun houding rond energie door de renovatie niet veranderd 

is. 5% geeft aan dat ze nu een minder energiebewuste/energiebesparende houding hebben door de 

renovatie. 

Terwijl de helft van de deelnemers aangeeft dat ze minder verwarming gebruiken sinds de renovatie, 

geeft 14% toch aan dat ze meer verwarming gebruiken. Het elektriciteitsverbruik blijft voor de 

meesten hetzelfde en voor een kwart van de deelnemers minder. Een hoger verbruik van verwarming 

en/of elektriciteit wordt gekoppeld aan verschillende oorzaken zoals meer verwarmde ruimtes, meer 

radiatoren, meer elektrische toestellen of meer bezoek in de woning na renovatie. De inschatting van 

een verminderd verbruik wordt verklaard door de plaatsing van isolatie, nieuwe ramen, een verbeterde 

verwarmingsketel of het dichten van gaten en kieren.  
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De meeste eigenaars schatten hun energieverbruik echter in op basis van hun energierekening. 

Mogelijks zijn de energiekosten bij deelnemers die een verhoogd energieverbruik vermoeden dus 

gestegen door de hogere elektriciteits- en gasprijs terwijl hun werkelijk verbruik hetzelfde is gebleven 

of gedaald is. 

3.5 Gezondheid en welzijn 

De woningkwaliteit kan een invloed hebben op verschillende aspecten van de gezondheid. Zo zijn er 

bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s die het optreden van ongelukken in de hand kunnen werken, zoals 

elektrocutiegevaar, CO-gevaar of valrisico (vooral bij ouderen vormt dit een risico) (Hwang et al. 

1999). Ook de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals asbest, lood of radon of bepaalde 

producten aanwezig in tapijten, verven of bouwmaterialen kunnen de gezondheid negatief 

beïnvloeden, zeker in het geval van ondermaatse ventilatie (Hwang et al. 1999).  

Daarnaast kunnen vocht en schimmel een belangrijke negatieve impact hebben op de gezondheid, 

vooral op problemen met de luchtwegen (o.a. bronchitis, chronische bronchitis en astma (Ige et al., 

2018, Kreiger & Higgins, 2002; Norbäck et al, 2014, Scottish Government, 2011). De aanwezigheid 

van huisstofmijt en ongedierte zoals kakkerlakken is ook nefast voor de gezondheid (Hwang et al. 

1999). Lawaai en een te kleine huisvesting/bewoonbare oppervlakte voor het aantal bewoners 

kunnen eveneens een negatieve impact op de gezondheid hebben.  

Woninggerelateerde problemen kunnen ook ziekteverzuim in de hand werken. Een studie van 

Howden-Chapman et al. (2007) toonde aan dat na het isoleren van de woning, kinderen minder vaak 

afwezig waren op school dan kinderen uit de controlegroep (bij wie er geen isolatie van de woning 

was gebeurd). In dezelfde studie werd ook aangetoond dat de zelfgerapporteerde gezondheid van de 

deelnemers uit de interventiegroep sterk was verbeterd. Klachten zoals een piepende ademhaling of 

zelfgerapporteerde verkoudheden in de winter waren substantieel lager bij de interventiegroep dan 

bij de controlegroep. Stress of zorgen omwille van de slechte staat van de woning en financiële 

problemen hebben ook in belangrijke mate een negatief effect op de mentale gezondheid (Liddell & 

Guiney, 2015).  

Studies die de effecten van het verbeteren van de woonomstandigheden op de gezondheid willen 

meten, komen echter niet altijd tot dezelfde resultaten. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat 

studies vaak moeilijk met elkaar te vergelijken zijn (bv. de verbeteringen die ze aanbrengen zijn niet 

altijd vergelijkbaar, de studiepopulaties zijn zeer verschillend). Bovendien is de relatie tussen wonen 

en gezondheid ook niet eenduidig. Hwang et al. (1999) geven bijvoorbeeld aan dat socio-economische 

status een intermediaire factor kan zijn die in twee richtingen in verband staat met de 

woonomstandigheden zowel als de gezondheid. 

Thomson et al. schreven in 2013 een uitgebreid literatuuroverzicht (met name een Cochrane 

review) over de effecten van het verbeteren van de woonomstandigheden op de gezondheid. Ook zij 

vinden bij het vergelijken van alle geïncludeerde studies weinig eenduidige effecten en stellen vast dat 

de relaties tussen wonen en gezondheid complex van aard zijn. Op basis van 39 artikels die ze van 

voldoende kwaliteit achtten, besluiten ze – eerder voorzichtig – dat verbeteringen in de algemene 

gezondheid, respiratoire gezondheid en mentale gezondheid mogelijk zijn. De belangrijkste effecten 

worden gezien in studies die focussen op woningen die onvoldoende verwarmd raken en op mensen 

met chronische longaandoeningen. Thermische verbeteringen werden geassocieerd met toegenomen 

bruikbare ruimte in huis, toegenomen privacy, verbeterde sociale relaties en gedaalde afwezigheid op 

werk of school. Diezelfde onderzoeksgroep heeft enkele jaren later (2015) een model opgesteld dat 

de impact van bepaalde woonaspecten op aspecten van de gezondheid concreet probeert te 

beschrijven. Dit model is terug te vinden in bijlage (Figuur b.1). 

Een aantal van de genoemde elementen (bv. de aanwezigheid van vocht of schimmel, het werkelijke 

gebruik van de ruimtes in huis, de aanwezigheid van ongedierte, de moeite die men al dan niet heeft 

om de woning netjes te houden, tevredenheidsgevoelens) zijn reeds aan bod gekomen hogerop in dit 
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rapport. Deze komen hier dus niet meer aan bod. In dit deel focussen we meer op de aanwezigheid 

van bepaalde ziekten of klachten, en subjectieve ervaringen i.v.m. gezondheid. 

3.5.1 Gezondheid en welzijn algemeen 

3.5.1.1 Subjectieve gezondheid 

Tabel 51 geeft een overzicht van de algemene gezondheid van de bewoners van de woningen van de 

deelnemers aan GKO. We tonen de situatie apart voor de aanvrager (geïnterviewde persoon) en diens 

partner indien die er is (bevraagd via de aanvrager tenzij de partner aanwezig was bij het interview). 

Voor de kinderen vatten we de informatie over alle kinderen samen en geven het percentage kinderen 

met een bepaalde algemene gezondheidstoestand weer ten opzichte van alle kinderen (het aantal 

observaties is dus hoger dan het aantal deelnemers met kinderen aangezien er gemiddeld meer dan 

één kind is in die huishoudens waar kinderen zijn; het aantal kinderen bij de deelnemende 

noodeigenaars die een baseline-interview hebben gegeven en geantwoord hebben op de 

gezondheidsvragen is 100; bij het post-renovatie interview waren er 77 kinderen). 

Uit de data blijkt dat 59% van de deelnemers de eigen gezondheid als goed tot heel erg goed 

beoordeelde vóór de renovatie. Na de renovatie is dit 61%. Er is dus niet echt sprake van een 

verbetering in de subjectieve gezondheid na de renovatie. 

Het aandeel partners met een goede tot heel erg goede algemene gezondheid lag hoger dan bij de 

bevraagde deelnemers (77%). Na de renovatie was dit zelfs 86%. 

Ter vergelijking: cijfers uit de Gezondheidsenquête van 2018 geven aan dat 81,4% van de 

Vlamingen (tussen 18 en 64 jaar) de eigen gezondheid als goed tot heel erg goed beoordeelt. In Gent 

blijkt uit de Stadsmonitor 2020 dat 75% van de Gentenaars zijn of haar gezondheid als goed tot heel 

erg goed beschouwt. Zowel in Vlaanderen als specifiek in Gent ligt het percentage met een goede tot 

heel erg goede gezondheid dus hoger dan bij de deelnemers van GKO, zowel voor als na de renovatie. 

Voor hun eventuele partners is de subjectieve gezondheid eerder zoals gemiddeld en na de renovatie 

zelfs beter (cave: beperkt aantal observaties). 

De resultaten van de gezondheidsenquête geven verder ook aan dat de subjectieve gezondheid 

slechter wordt beoordeeld naarmate het inkomen lager is (58% voor het laagste quintiel, 77% voor 

het 2e laagste quintiel). Aangezien de deelnemers aan GKO per definitie mensen zijn met een laag 

inkomen, kunnen we stellen dat de inschatting van de subjectieve gezondheid van de deelnemers aan 

GKO in lijn ligt met wat men in Vlaanderen bij mensen met een laag inkomen observeert.  

In verband met de algemene gezondheid van de kinderen van de deelnemende huishoudens blijkt 

dat 1% van de kinderen een heel erg slechte gezondheid had, 2% een slechte gezondheid en 6% een 

redelijke gezondheid.  Voor 91% van de kinderen werd de algemene gezondheid als goed tot zeer 

goed beoordeeld voor de renovatie. Na de renovatie was dit het geval bij 94%. Het lijkt erop dat een 

flink deel van de kinderen wiens gezondheid als goed werd beoordeeld, na de renovatie de evaluatie 

‘zeer goed’ kregen.  
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Tabel 51 Toestand algemene gezondheid, voor en na de renovatie 

… bij wie algemene 
gezondheidstoestand… 

% Heel 
erg slecht 

% Slecht % Redelijk % Goed 
% Heel 

erg goed 
Aantal 

(=100%)  

Deelnemers        

Baseline 2 14 25 45 14 64 

Post-renovatie 2 18 18 45 16 44 

Partners        

Baseline 0 12 12 65 12 17 

Post-renovatie 7 7 0 57 29 14 

Kinderen        

Baseline 1 2 6 61 30 100 

Post-renovatie 0 1 4 36 58 77 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Aangezien de volledige groep deelnemers met een interview niet helemaal dezelfde groep is vóór 

en na de renovatie, kan het zijn dat de groep met een interview vóór de renovatie een groep was die 

gemiddeld in betere gezondheid verkeerde dan de groep die bevraagd werd na de renovatie waardoor 

er nog geen effect merkbaar is. Wanneer we de groep bekijken die zowel vóór als na de renovatie een 

interview heeft gegeven, waar het dus exact dezelfde personen betreft (Tabel 52 en Figuur 8), kunnen 

we beter het effect van de renovatie beschrijven. Bij deze groep vinden we wel een verbetering bij de 

deelnemers van 52% met een goede tot zeer goede gezondheid naar 66%. Dit percentage ligt wel nog 

steeds onder het gemiddelde voor Vlaanderen (81%) of Gent (75%). Mogelijk speelt hier ook het feit 

dat er onvoldoende tijd is verstreken sinds de renovatie. Voor de partners van deelnemers die zowel 

vóór als na de renovatie een interview aflegden, wordt ook een verbetering geobserveerd (van 73% 

die in goede tot zeer goede gezondheid verkeert naar 82%). DIt betreft echter maar 11 personen, dus 

we kunnen hier geen conclusies uit trekken.  

Bij de kinderen zien we ook een lichte verbetering in de groep van dezelfde kinderen (d.w.z. over 

wie we vóór en na de renovatie informatie hebben). Het aandeel kinderen in goede tot zeer goede 

gezondheid gaat van 93% naar 97%. Ook hier ligt verbetering vooral in de wijziging van “goede” 

naar “heel erg goede” gezondheid (van 22% naar 65% van de kinderen). 

Tabel 52 Toestand algemene gezondheid, deelnemers met interview vóór en na renovatie 

… bij wie algemene 
gezondheidstoestand … 

% Heel 
erg slecht 

% Slecht % Redelijk % Goed 
% Heel 

erg goed 
Aantal 

(=100%)  

Deelnemers        

Baseline 3 13 32 39 13 38 

Post-renovatie 0 16 18 50 16 38 

Partners        

Baseline 0 18 9 64 9 11 

Post-renovatie 9 9 0 55 27 11 

Kinderen        

Baseline 0 3 3 71 22 63 

Post-renovatie 0 0 3 32 65 63 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 
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Figuur 8 Percentage status subjectieve gezondheid, deelnemers met interview voor en na de renovatie 

 
Bron:  GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

 

3.5.1.2 Langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps 

a) Prevalentie 

Vóór de renovatie gaf 58% van de deelnemers aan één of meerdere langdurige ziekte(n), langdurige 

aandoening(en) of handicap(s) te hebben (zie Tabel 53). Voor de eventuele partners lag dit een heel 

stuk lager (26%). Er dient wel rekening te worden gehouden met het lage aantal partners waarover 

een antwoord beschikbaar is. Daarom gaan we hier niet verder op in. Van de kinderen leed 16% aan 

één of meer langdurige aandoeningen. 

Volgens de resultaten van de gezondheidsenquête 2018 lijdt 25% van de Vlaamse populatie tussen 

18 en 64 jaar aan één of andere chronische aandoening. Wanneer we rekening houden met de 

inkomenscategorie, zien we opnieuw dat mensen met de laagste inkomens vaker aan chronische 

aandoeningen lijden (38,5% in het laagste quintiel en 24,4% in het 2e laagste quintiel). Het valt dus 

op dat de participanten aan GKO opmerkelijk vaak aangeven te lijden aan chronische aandoeningen. 

Dit lijkt dus opnieuw een bevestiging te zijn dat de juiste deelnemers bereikt werden. 
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Tabel 53 Percentage met last van één of meerdere langdurige ziekte(n), langdurige aandoening(en) of 

handicap(s) 

 

Baseline Post-renovatie Baseline 

(deelnemers met 
voor- en 

nabevraging) 

Post-renovatie 
(deelnemers met 

voor- en 
nabevraging) 

% N % N % N % N 

Deelnemers met één of meer 
langdurige aandoeningen 

58 64 48 44 53 38 45 38 

Partners met één of meer 
langdurige aandoeningen 

26 19 21 14 20 10 30 10 

Kinderen met één of meer 
langdurige aandoeningen 

16 96 14 74 17 59 12 59 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Na de renovatie zien we dat het percentage aanvragers met een langdurige ziekte, aandoening of 

handicap gemiddeld afgenomen is, ook in de groep beperkt tot degenen die een vóór- en na-renovatie 

interview hebben verleend. Bij de eventuele partners lijkt dit wel gemiddeld maar niet in de groep van 

dezelfde deelnemers het geval te zijn (opgelet: laag aantal observaties). Bij de kinderen zien we ook 

slechts een beperkte verandering. 

b) Type aandoeningen  

Wanneer we verder kijken naar het type chronische aandoeningen waaraan de participanten lijden, 

dan merken we dat vóór de renovatie vooral orthopedische (reumatische aandoeningen, 

gewrichtsslijtage of accidenteel) (47%) en mentale klachten (29%) vaak gemeld worden. 29% van de 

deelnemers met chronische aandoeningen vermelden meerdere aandoeningen. Het type 

aandoeningen komt enigszins overeen met de meest frequent gerapporteerde chronische 

aandoeningen uit de gezondheidsenquête van 2018: problemen met het bewegingsstelsel (vooral lage 

rugprobleem, artrose, nekprobleem), samen met cardiovasculaire risicofactoren (hoge bloeddruk, 

hoog cholesterolgehalte in het bloed) en allergie komen het vaakst voor in de Vlaamse populatie. Het 

feit dat cardiovasculaire risicofactoren binnen de GKO-bevraging niet genoemd worden is mogelijk 

te wijten aan het feit dat het hier een (korte) open bevraging betrof, daar waar voor de 

gezondheidsenquête 38 chronische aandoeningen één voor één werden overlopen, en dat in de 

gezondheidsenquête ook mensen ouder dan 64 jaar zijn opgenomen. Ook bij de deelnemende 

kinderen gaat het vooral om aandoeningen betreffende de mentale gezondheid (mentale beperking, 

aandachtsproblematiek,…) (69% van de chronische aandoeningen bij kinderen is een mentaal of 

neurologisch probleem). 

Na de renovatie blijft het type aandoeningen grotendeels gelijk als vóór de renovatie. Ook nu zijn 

het grotendeels psychische (29%) en orthopedische klachten (23%). 32% van de deelnemers met 

klachten, vermelden meer dan één klacht. Slechts van 38 deelnemers beschikken we over informatie 

over hun gezondheid zowel vóór als na de renovatie. Dit is een sterke beperking van de resultaten. 

Van de deelnemers over wie we toch over de gezondheidsgegevens beschikken, kunnen we stellen 

dat bij 13 deelnemers (34%) de chronische klachten dezelfde zijn gebleven en dat 15 deelnemers 

(39%) nog steeds geen chronische klachten heeft. Bij 5 van de 38 pre-postdeelnemers werd een 

chronische klacht die vóór de renovatie werd gemeld, niet meer gerapporteerd. In twee gevallen ging 

dit om een burn-out die na de renovatie niet meer vermeld wordt. In één geval lijkt de deelnemer zijn 

astmaklachten niet meer de vermelden. In twee andere gevallen ging het om een persoon die reeds 

herstellende was vóór de renovatie en om een banale klacht (die mogelijk niet meer gemeld werd na 

de renovatie). Bij 1 deelnemer is er nieuwe aandoening ontstaan tijdens de renovatie (diabetes). 
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3.5.1.3 Mentale gezondheid 

Er werd ook concreter gepeild naar de mentale gezondheid van de participanten (zie resultaat in 

Figuur 9 en Figuur 10). Zoals eerder vermeld, wordt ondermaatse huisvesting in de literatuur immers 

vaak gekoppeld aan het ervaren van stress en depressiviteit (Thomson et al., 2013). Bij de premeting 

bleken één op drie deelnemers zich meestal tot altijd moe te voelen (34%) of zich meestal tot altijd 

gestresseerd te voelen (37%). Bijna één op vier (23%) ervaart nooit of zelden veel energie. Gevoelens 

van eenzaamheid (5%) of gedeprimeerdheid (12%) worden een stuk minder vaak gerapporteerd als 

frequente (dit is: meestal tot altijd aanwezige) klacht dan gebrek aan energie, moeheid of stress. Indien 

we dit vergelijken met het gemiddelde voor Gent (zie Gent in cijfers 2017), waar 8,2% zich eenzaam 

voelt (vaak en altijd of bijna altijd) tijdens de laatste week, 7,6% zich gedeprimeerd voelt en 24,2% 

zich gestresseerd voelt, tijdens de voorbije week, kunnen we stellen dat de personen uit GKO zich 

vooral vaker gestresseerd voelen dan gemiddeld (37% t.o.v. 24%). Het gaat bij GKO wel over een 

periode van vier weken terwijl het bij de bevraging in Gent 2017 over de voorbije week gaat, wat wel 

een deel van het verschil kan verklaren.  

Figuur 9 Gevoelstoestand aanvrager gedurende laatste 4 weken, voor en na renovatie 

 
* N base = 60-62; N post = 32-33 
Bron:  GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 
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Figuur 10 Gevoelstoestand aanvrager gedurende laatste 4 weken, enkel deelnemers met interview voor 

en na renovatie 

 
* N = 43-44 
Bron:  GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

Na de renovatie (Figuur 10) voor deelnemers met een interview voor en na de renovatie) zien we 

vooral een verbetering rond zich moe voelen (van 14% die zich nooit of zelden moe voelt naar 22%) 

en zich gedeprimeerd voelen (van 54% naar 60% nooit of zelden). Het hebben van veel energie 

(meestal tot altijd) neemt ook toe van 28% naar 33%. Het zich eenzaam voelen blijft gelijk. 

Aan degenen die na de renovatie antwoordden dat ze zich soms of meestal tot altijd moe voelden, 

eenzaam, gestresseerd of gedeprimeerd, werd gevraagd of ze van mening waren dat deze 

vermoeidheid, eenzaamheid, stress of gedeprimeerdheid met (een aspect van) de woonsituatie 

verband hield. Daarop antwoordt één op tien deelnemers (4 van 39) “ja” en ongeveer één op vier (10 

van 39) “misschien”. Zes deelnemers schrijven dit toe aan het renovatieproces. Op het moment van 

het interview zijn sommigen nog aan het wachten op de afwerking, heeft het hele proces te lang 

geduurd of blijven ze stress ervaren door zaken die tijdens het project niet goed zijn gelopen. Bij drie 

deelnemers speelt het feit dat ze alleen wonen of deels alleen wonen (als de kinderen er niet zijn) als 

een bron van ongelukkig zijn. Eén deelnemer geeft aan veel stress te ervaren door de hoge 

energieprijzen, waarbij al eens een flink bedrag moest betaald worden; deze deelnemer is erg bezig 

met de vraag waarom opnieuw voor een gasboiler is gekozen als de prijzen voor gas zo duur zijn.  

 

In de post-renovatie bevraging werd ook gepeild naar het ervaren van stress, moeheid, eenzaamheid 

of depressieve gevoelens ten gevolge van de woonsituatie, zowel vóór de renovatie (retrospectief 

bevraagd) als na de renovatie (Tabel 54). We zien dat voor de helft van de deelnemers (22/42) de 

mate van aanwezigheid van deze negatieve gevoelens ongewijzigd blijft. Toch zijn er een aantal 

deelnemers bij wie een vermindering van de aanwezigheid van mentale klachten blijkt (17/42). Aan 

de andere kant is er ook een klein aantal deelnemers (3/42) bij wie de aanwezigheid van negatieve 

gevoelens is toegenomen. 
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Tabel 54 Ervaren van stress, moeheid, eenzaamheid, depressieve gevoelens ten gevolge van 

woonsituatie  

Na de renovatie → 

Voor de renovatie ↓ 

Zelden of 
nooit 

Soms Meestal tot altijd 
Aantal 

Zelden of nooit 17 1 0 18 

Soms 11 4 2 17 

Meestal tot altijd 4 2 1 7 

Aantal 32 7 3 42 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

Bij de 17 deelnemers die een verbetering aangeven in het ervaren van mentale klachten ten gevolge 

van de woonsituatie is dit steeds te wijten aan het zich minder zorgen maken over de toestand van 

het huis. Velen ervaren dat er een last van hun schouders is gevallen. In vele gevallen maakten ze zich 

voor de renovatie zorgen over vochtproblemen en over de algemene toestand van de woning, waarbij 

men geen uitweg zag. Bij enkelen speelde het ruimtegebrek ook een rol. Bij de deelnemers bij wie de 

woning een grotere bron van mentale klachten is geworden dan vóór de renovatie, heeft dit te maken 

de lange duur van de renovatie (en eventueel problemen die tijdens de renovatie zijn opgetreden). 

 

3.5.1.4 Verband woning en gezondheidstoestand 

Vervolgens werd aan de deelnemers ook gevraagd (zowel vóór als na de renovatie) in welke mate (en 

op welke manier) ze dachten dat er een verband bestond tussen de woonsituatie en de 

gezondheidstoestand van de bewoners. Uiteraard is dit een subjectieve inschatting. Het is echter 

interessant deze subjectieve inschatting op te nemen omdat dit veel zegt over de beleving van de 

woning. Vóór de renovatie gaf 43% van de bevraagden aan dat er volgens hen een verband bestond 

(zie Tabel 55). Vaak genoemde verbanden zijn de mentale impact of stressgevoelens door zorgen om 

de woning (bv. financieel en/of gebreken aan de woning; een dergelijke reden wordt in 63% van de 

gevallen aangegeven) en de gezondheidsimpact van bijvoorbeeld stof, tocht- en vooral 

vochtproblemen (in 30% van de gevallen wordt dit verband gelegd).   

Na de renovatie is het aandeel deelnemers dat een verband ziet tussen de woonsituatie en de 

gezondheidstoestand sterk gedaald naar 25%; bij deelnemers die zowel vóór als na de renovatie 

bevraagd werden daalde dit in lichtere mate, van 35% naar 24%. 

Tabel 55 Mening over verband tussen gezondheid en woonsituatie 

 Baseline Post-renovatie 

Baseline  

(voor- en 
nabevraging) 

Post-renovatie 
(voor- en 

nabevraging) 

Ja, ik ben van mening dat er een verband 
is tussen gezondheid van de bewoners en 
woonsituatie (%) 

43 25 35 24 

Aantal huishoudens  63 44 37 37 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

In Tabel 56 zien we toch dat enkele deelnemers aanvankelijk aangaven dat er geen verband bestond 

tussen de gezondheid en de woonsituatie voor de renovatie naar wel een verband na de renovatie. 

Het nieuwe verband tussen de gezondheidstoestand en de woontoestand is dus volgens één van de 
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deelnemers veroorzaakt door het proces van de renovatie zelf, dat niet goed liep. De deelnemers zien 

verder ook het positieve verband tussen de gezondheid en een woning die minder vochtig is en beter 

verwarmd is. 

 

“Ik had wel wat stress door de renovatie, omdat er veel fouten waren en omdat het niet opgelost werd” 

“De kinderen leven sinds de werken in een gezondere omgeving. Beter verwarmd, minder vochtig.” 

Tabel 56 Mening over verband tussen gezondheid en woonsituatie, voor en na de renovatie  

Na de renovatie  

Voor de renovatie 
Ja, er is een verband Nee, er is geen verband 

Aantal 

Ja, er is een verband 5 8 13 

Nee, er is geen verband 4 20 24 

Aantal 9 28 37 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

3.5.2 Specifieke ziektes of symptomen 

In de bevraging wilden we enkele specifieke (respiratoire) aandoeningen aan bod laten komen waarop 

de slechte staat van de woning mogelijk een impact heeft. Dit betreft bronchitis, allergie, astma en 

COPD (chronisch obstructieve bronchitis). We dienen hier echter enkele kanttekeningen te maken. 

Ten eerste betreft dit heel lage aantallen (enkel bij de mensen die vóór de renovatie aan een bepaalde 

aandoening leden én die deelgenomen hebben aan een postrenovatie-interview, kan mogelijk een 

verbetering gezien worden). Daarnaast is het ook zo dat dergelijke verbeteringen zich niet altijd 

dadelijk manifesteren en sommige postrenovatie-interviews noodgedwongen snel na het einde van 

de renovatie plaatsvonden. Tot slot was het organisatorisch niet mogelijk om specifiek aandacht te 

besteden aan deze items in de huishoudens waar men vóór de renovatie had aangegeven dat iemand 

aan een bepaalde aandoening leed. Dit zou de betrouwbaarheid hebben kunnen verhogen. Voor de 

volledigheid vermelden we hier toch kort de resultaten. 

 

3.5.2.1 Bronchitis 

Wanneer dieper wordt ingegaan op een aantal specifieke ziektes of symptomen waarvan een verband 

is aangetoond met de woningkwaliteit, dan vonden we uit het baseline interview dat bij ongeveer 4 

op 5 bewoners, zowel aanvragers, hun eventuele partners, en hun kinderen, bronchitis niet voorkwam 

in het jaar voorafgaand aan het interview. Echter, 13% van de aanvragers en van de partners heeft 

één keer last gehad van bronchitis tijdens het jaar voor het baseline interview. Daarnaast waren er 

enkele bewoners die zelfs meermaals per jaar bronchitis hadden: dit betrof 7% van de partners (meer 

dan 4 keer het jaar voorafgaand aan het baseline interview) en 2% van de aanvragers (2 à 3 keer tijdens 

het jaar voorafgaand aan het baseline interview). Ook bij de kinderen kwam bronchitis geregeld voor: 

15% had hier één of meerdere keren last van gedurende het jaar voorafgaand aan het baseline 

interview.   

Na de renovatie werd eerst gevraagd of men had aangegeven dat men last had gehad van bronchitis 

in het jaar voorafgaand aan het baseline interview (Tabel 57). We vinden wel lagere 
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incidentiepercentages vergeleken met het baseline interview. Het is echter mogelijk dat men het 

voorkomen van bronchitis vergeten is, indien het slechts één keer is voorgekomen.  

Tabel 57 Veranderingen in last van bronchitis sinds renovatie 

 

Last van 

bronchitis 

voor de 

renovatie 

(%) 

Aantal met 

last/aantal 

antwoorde

n 

Indien last voor de renovatie, na de renovatie… 

Meer last 

Hetzelfde 

gebleven 

Minder last Weet niet 

Aantal 
antwoorden 

Aanvragers 2 1/45  100%   1 

Partners 0 0/14  -   0 

Kinderen 5 4/78  100%   2 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

Voor degenen die aangaven dat ze vóór de renovatie (soms) last hadden van bronchitis, lijkt er niets 

veranderd te zijn aan het voorkomen ervan. Het gaat hier wel over zeer lage aantallen observaties en 

een korte periode na de renovatie dus deze resultaten zijn niet zeer betrouwbaar. 

3.5.2.2 Allergie, astma, COPD 

In ongeveer 50% van de huishoudens van deelnemers had minstens één gezinslid last van allergie 

en/of astma en/of COPD vóór de renovatie (Tabel 58). Na de renovatie is dit 40%.  

In 42% van de bevraagde huishoudens had minstens één gezinslid last van allergie (huisstofmijt, 

pollen, huisdieren, …) vóór de renovatie (Tabel 58). Na de renovatie daalde dit percentage van 42% 

naar 29%, maar binnen de huishoudens die zowel aan het pre- als aan het post-interview deelnamen, 

was dit beperkter van 31% naar 26% (dit gaat om een verschil in 2 huishoudens, wat maakt dat dit 

om een minimaal verschil gaat). We zien dat in deze huishoudens allergieën ook vóór de renovatie 

minder voorkwamen dan bij de hele groep deelnemers die vóór de renovatie bevraagd werden.  

In 16% van de deelnemende huishoudens leed volgens de resultaten uit de baseline bevraging 

minstens één gezinslid aan astma. Na de renovatie zien we geen verandering in het voorkomen van 

astma. Het effect van een verbeterde woning op astma heeft echter tijd nodig om zich te voltrekken. 

De bevragingen zijn door omstandigheden te vroeg moeten doorgegaan en zo kunnen de 

langetermijneffecten op de gezondheid niet geobserveerd worden. 

In 7% van de bevraagde huishoudens had minstens één gezinslid COPD (Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease).  We vinden voor COPD wel een daling van de incidentie na de renovatie, maar 

ook dit is beperkt indien we naar de absolute cijfers kijken. 
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Tabel 58 Percentage huishoudens aanwezigheid allergie, astma, COPD, bij minstens één gezinslid 

Deelnemer en/of één 
van de huisgenoten 
heeft …    (%) 

Baseline Post-renovatie 

Baseline 
(deelnemers met 

voor- en 
nabevraging) 

Post-renovatie 
(deelnemers met 

voor- en 
nabevraging) 

% N % N % N % N 

Allergie (geen 
voedselallergie) 

42 64 29 45 31 39 26 39 

Astma 16 63 18 45 13 39 16 38 

Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 
(COPD) 

7 61 2 44 8 37 3 37 

Minstens één van 
bovenstaande komt voor 

50 62 40 45 42 38 39 38 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

 

Bij het voorkomen van allergieën of astma werd ook gevraagd of men hier een verband met de 

woning zag. De meeste bevraagden gaven voor de bevraging aan dat er volgens hen geen link is tussen 

de allergieklachten en de woning; na de renovatie geeft iedereen aan dat er geen link is tussen de 

allergie en de woning.  

Bij de astmaklachten daarentegen gaven meer respondenten aan dat er vermoedelijk wel een link is 

met de woonsituatie (bv. vocht, temperatuurverschillen). Na de renovatie werd slechts voor één 

persoon die astma heeft (het gaat hier over een kind), aangeduid dat er een verband is tussen de 

astma-aanvallen en de woningtoestand. Er wordt dus na de renovatie minder een verband gezien 

tussen de woningtoestand en de astma-aanvallen omwille van de verbeteringen in de woning, 

bijvoorbeeld met betrekking tot goed kunnen poetsen (zie citaat hieronder). 

 

“We kunnen nu gemakkelijker dweilen en nu staat alles van de grond. De hoest is verbeterd. De taaie slijmvliezen 

zijn veel beter. Ik geloof dat het door de woning is. Arts en pneumoloog zeiden dat ook.” 

 

3.5.2.3 Andere symptomen  

Omdat aandoeningen mogelijk niet altijd gediagnosticeerd zijn, werd ervoor gekozen om ook een 

aantal symptomen apart te bevragen. Mogelijk is hier enige overlap met de aan bod gekomen 

diagnosen. Volgende klachten werden bevraagd: hoesten (mogelijke klacht bij (chronische) bronchitis 

of astma), piepende ademhaling (mogelijke klacht bij astma of allergie), niezen (mogelijke klacht bij 

allergie) en gewrichtspijnen. Om de vergelijking tussen de toestand vóór de renovatie en na de 

renovatie zo zuiver mogelijk te houden, beperken we ons hier tot de deelnemers die zowel vóór de 

renovatie als na de renovatie een interview aflegden (Tabel 59).  
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Tabel 59 Last van bepaalde symptomen, deelnemers met voor- en nabevraging 

Hoe vaak heeft X last van … 

% Niet 
vermeld/ 

geen last 

% Paar keer 
per jaar 

% Paar keer 
per maand  

% Paar keer 
per week Aantal 

HOESTEN      

Deelnemer Baseline 44 26 9 21 34 

 Post-renovatie 74 15 0 12 34 

Partner Baseline 86 0 14 0 7 

 Post-renovatie 71 14 14 0 7 

Kinderen Baseline 75 19 2 4  57 

 Post-renovatie 89 11 0 0 57 

PIEPENDE ADEMHALING      

Deelnemer Baseline 66 8 12 8 35 

 Post-renovatie 86 0 4 4 35 

Partner Baseline 100 0 0 0 7 

 Post-renovatie 100 0 0 0 7 

Kinderen Baseline 95 2 2 2 57 

 Post-renovatie 100  0 0 0 57 

NIEZEN      

Deelnemer Baseline 56 24 15 6 34 

 Post-renovatie 85 12 3 0 34 

Partner Baseline 71 14 14 0 7 

 Post-renovatie 86 14 0 0 7 

Kinderen Baseline 85 7 5 2 55 

 Post-renovatie 93 5 2 0 55 

GEWRICHTSPIJN      

Deelnemer Baseline 54 9 3 34 35 

 Post-renovatie 69 3 6 23 35 

Partner Baseline 71 14 14 0 7 

 Post-renovatie 71 14 0 14 7 

Kinderen Baseline 98 0 2 0 57 

 Post-renovatie 96 2 2 0 57 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

De klacht hoesten blijkt relatief vaak voor te komen bij de deelnemers vóór de renovatie (9% heeft 

een paar keer per maand last van hoesten, 21% zelfs een paar keer per week). Ook niezen komt 

geregeld voor, zowel bij de deelnemer als bij een eventuele partner. Van een piepende ademhaling 

heeft 12% van de deelnemers maandelijks een paar keer last en eveneens 8% heeft er wekelijks een 

paar keer last van. Ook gewrichtspijn wordt relatief vaak gerapporteerd: één op drie (34%) deelnemers 

heeft hier meerdere keren per week last van. Van de partners heeft 14% er meerdere keren per maand 

last van en eveneens 14% meerdere keren per week.  

Ook de kinderen van de deelnemers hebben soms last van sommige van de symptomen maar in 

mindere mate. Piepende ademhaling en gewichtspijnen komen bij kinderen nauwelijks voor (95% en 

98% had hier nooit last van vóór de renovatie).  

Na de renovatie zien we voor alle klachten een sterke toename van het aandeel deelnemers dat hier 

nooit last van heeft. Bij de eventuele partners zien we minder deze gunstige evolutie maar het betreft 
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slechts zeven observaties. Ook bij de kinderen zien we eerder een verbetering en een toename van 

het aandeel dat geen last heeft van de bevraagde symptomen. Geen enkel kind heeft er wekelijks last 

van. 

3.5.3 Andere contextfactoren 

Omdat bijvoorbeeld COPD-of astmaklachten sterk beïnvloed worden door roken of blootstelling 

aan rook, werd aan de deelnemers ook gevraagd in welke mate de bewoners roken of in huis gerookt 

wordt. In de helft (49%) van de bevraagde huishoudens werd er vóór de renovatie door minstens één 

bewoner gerookt (Tabel 60). Van alle aanvragers en hun partners is 36% roker. Dit cijfer duidt op 

een hoger percentage rokers bij de noodeigenaars van GKO dan gemiddeld bij Vlamingen (21,7% 

van de 18- tot 64-jarigen; Gezondheidsenquête 2018). Wanneer we naar het laagste inkomensquintiel 

kijken, dan zien we dat in die groep 39,4% rookt. Dit stemt overeen met de cijfers die we vinden 

binnen GKO. 

Bij de huishoudens die na de renovatie bevraagd werden is het aandeel waar minstens één bewoner 

rookt, gemiddeld hoger dan in de groep die voor de renovatie werd bevraagd (61% t.o.v. 49%). 

Wanneer we naar dezelfde groep kijken (deelnemers die zowel een interview vóór als na de renovatie 

aflegden) nam het aandeel waar minstens één gezinslid rookt, af van 65% naar 57%. Het aandeel 

huishoudens waar de deelnemer zelf rookt, is gedaald van 54% naar 49%. 

Tabel 60 Roken in het huishouden 

 
Baseline 

Postrenovatie Deelnemers met voor- 
en nabevraging 

% N % N Base Post N 

% huishoudens waar door minstens 
1 persoon gerookt wordt 

49 63 61 44 65 57 37 

 % deelnemers zelf rookt 39 62 47 43 54 49 35 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

We zien in Tabel 61 dat bij de huishoudens waar minstens één persoon rookt, in de helft van de 

gevallen (48%) dagelijks binnen gerookt werd. Na de renovatie zien we dit gedaald is tot 31% van de 

deelnemers waar minstens één gezinslid rookt. In meer dan één op drie (39%) van de huishoudens 

met een roker werd er nooit binnen gerookt; na de renovatie lag dit aandeel op 50%. 

In 37% van de bevraagde huishoudens werd dagelijks (28%) of af en toe (9%) binnen in huis 

gerookt (Tabel 61). De gezondheidsenquête 2018 leert ons dat in Vlaanderen in 12% van de 

huishoudens minstens één persoon regelmatig in de woning rookt. Binnen GKO is dit dus aanzienlijk 

hoger (37% tov 12%). Wanneer er niemand in het huishouden zelf rookt, is het in huis roken lager: 

slechts bij 4% werd er dan af en toe binnen gerookt. Dit is ongeveer hetzelfde gebleven na de 

renovatie. Eén deelnemer geeft aan dat er sinds de renovatie niet meer in huis wordt gerookt. 

Alles samen bekeken lijkt er een (beperkte) daling te zijn opgetreden van het aandeel huishoudens 

waar wordt gerookt op basis van dezelfde huishoudens voor en na de renovatie. Gemiddeld gezien 

voor de hele groep deelnemers lijkt dit anders. Het aandeel huishoudens waar nooit iemand binnen 

in de woning rookt lijkt te zijn gestegen (behalve voor de groep waar niemand in het gezin zelf rookt, 

hier is de situatie hetzelfde gebleven). Deze evolutie kan dus ook een gunstig effect hebben op de 

gezondheidsindicatoren.  



93 

 

  

Tabel 61 Frequentie van roken in de woning 

 Baseline Post-renovatie 

% 
Totaal 

Noodeigenaars  

Noodeigenaars 
waar minstens 
1 persoon van 

het huishouden 
rookt 

Noodeigenaars 
waar niemand 

in het 
huishouden 
zelf rookt 

Totaal 

Noodeigenaars  

Noodeigenaars 
waar minstens 
1 persoon van 
het huishouden 

rookt 

Noodeigenaars 
waar niemand 

in het 
huishouden 
zelf rookt 

Nooit 63 39 96 67 50 94 

Af en toe 9 13 4 14 19 6 

Dagelijks 28 48 0 19 31 0 

Aantal 541 31 23 42 26 16 

1 De vraag werd slechts aan 54 noodeigenaars gesteld; vaak werd door de interviewers deze vraag overgeslagen indien er door 
niemand in het gezin gerookt werd, vooral bij de bevragingen van de noodeigenaars uit de vierde golf. 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

3.6 Ervaringen rond deelname aan GKO 

De laatste sectie betreffende de noodeigenaars handelt over de ervaringen van de deelnemers. De 

deelnemers werden bevraagd over ervaringen rond de woning en de effecten op zichzelf en ook over 

specifieke aspecten van het subsidieretentie-instrument. 

3.6.1 Ervaringen van deelname op de woning en in de woning  

Uit de baseline bevraging bleek dat de deelnemers in de eerste plaats verwachtingen formuleerden 

over verbeteringen van hun woning maar veel deelnemers vermoedden toch ook dat door deze 

verbeteringen aan de woning de kwaliteit van hun leven zou verbeteren (beter gevoel, beter 

thuisvoelen, graag thuis zijn, mensen kunnen uitnodigen, minder zorgen, meer ‘plaats’ en tijd voor 

andere zaken, meer ademruimte).  

3.6.1.1 Ervaringen woning en jezelf 

In het post-renovatie interview werd gevraagd naar wat de deelname aan Gent knapt op effectief 

betekend had voor de deelnemer en zijn woning. Er blijken vooral positieve gevoelens te heersen 

maar hier en daar ook negatieve. 

 

Positieve ervaringen 

Als positief vonden we dat de deelnemers meer tevreden waren over de woning en trots, dat ze 

zich gelukkiger voelden en minder zorgen hadden. 

“Heel goed, heel tevreden: huis en situatie is veel verbeterd. Zonder GKO zouden we 10 jaar over de werken 

hebben gedaan, met steeds nieuwe leningen, nu goed dat er flink deel in één keer kon.” 

“Een geschenk uit de hemel en het sluit aan bij mijn verwachtingen.” 

“GKO heeft heel veel betekend, huis is nu volledig in orde en daar heeft GKO voor gezorgd. Niet alleen praktisch 

- emotioneel versterkt gevoel (mijn huis, mijn plek, mijn ding) - maar ook financieel: ik heb nu meer mogelijkheden 

die er anders niet waren.” 

 

Ook de steun doorheen het proces werd vermeld als (zeer) positief.  

“Het was een heel goede ervaring dat ik alles uit handen kon geven.” 

 

Voor sommigen werden hun verwachtingen zelfs overtroffen. 

“Sluit volledig aan bij verwachtingen. Resultaat heeft zelfs verwachtingen overtroffen. 
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Wanneer ik stress had tijdens de verbouwing, was er toch altijd een eindperspectief in zicht wat het draaglijk 

maakte. Huis is fantastisch, heel blij met hele proces.” 

 

Ook het sociale aspect wordt aangehaald: nieuwe mensen leren kennen. 

“Het was een nieuwe en positieve ervaring, nieuwe mensen leren kennen, zeker de begeleiders en absoluut blij dat 

we die kans kregen” 

 

Negatieve ervaringen 

Als negatief werd vooral vermeld dat het toch niet helemaal volgens de verwachtingen was verlopen 

en dat het veel stress had meegebracht.  

“Door GKO ben ik met de verbouwingen begonnen. Ik heb me vaak de vraag gesteld of ik dat niet op een andere 

manier had kunnen doen. Dat heeft me heel veel stress opgeleverd.” 

 

Verschillende deelnemers waren niet helemaal akkoord met de keuze van de werken. 

“Zelf zouden we het dak niet gedaan hebben, maar we begrijpen wel dat dit voor het project belangrijk is.” 

 

Er werd ook vermeld dat er niet voldoende continuïteit in de begeleiding was geweest. 

“Ons GKO-contact was in verlof. Dan is de continuïteit weg. Als we de technische begeleider belden, kon die niet 

altijd, maar dat begrijpen we wel.” 

 

En als negatief aspect werd ook de omgang met de deelnemers aangekaart. Deze verliep soms met 

te weinig oog voor de deelnemer zelf. 

“Niet tevreden, vooral over hoe er met deelnemers wordt omgegaan. Geen goede communicatie, niet het gevoel dat er 

naar de deelnemer wordt geluisterd, je wordt in een hoek gedrumd.” 

3.6.2 Rol van de begeleiding 

De begeleiding is zeer specifiek voor het instrument subsidieretentie zoals gebruikt in Gent knapt op. 

Er werd daarom ook expliciet gevraagd wat deze begeleiding voor de deelnemers betekende. De 

sociale begeleiding werd voorzien door de sociaal werkers van vzw Sivi en SAAMO enerzijds en door 

de maatschappelijk werkers van het OCMW anderzijds. De technische begeleiding werd voorzien 

door Domus Mundi en de Energiecentrale. 

Een minderheid van deelnemers antwoordt dat de begeleiding van geen belang was (Figuur 11). 

Zowel de sociale als de technische begeleiding worden van grote waarde geschat door de deelnemers. 

Ook de maatschappelijk werkers van OCMW worden ingeschat als zijnde van eerder groot belang. 
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Figuur 11 Belang van begeleiding 

 
N = Aantal zonder degenen die “geen antwoord” aanduidden 
Bron:  GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

Het onderstaande citaat geeft goed weer hoeveel de begeleiding betekende. 

“Zonder de technische begeleiding zou het moeilijk zijn gelukt. De sociale begeleiding was totaal, helpen bij al de 

documenten, tijdens het proces informeren, ook gewoon even vragen hoe het allemaal gaat en tijdens zo een zwaar 

renovatieproces doet dat deugd.” 

Soms werd er aangegeven dat de begeleiding voor het huishouden eerder beperkt was, al dan niet 

omdat de begeleider merkte dat het huishouden die draagkracht bezat. Dit duidt er ook op dat niet 

ieder huishouden evenveel begeleiding nodig heeft en dat goed moet kunnen ingeschat worden 

wanneer er meer of minder intens begeleid moet worden, om ook de potentieel ‘empowerende’ 

effecten toe te laten. 

“We hebben minder ondersteuning gekregen dan gedacht. Reden: onze begeleider is zelf afwezig geweest en dan was 

er corona. De begeleider had snel door dat we plantrekkers waren in alles.” 

 

Sommige deelnemers gaven aan dat de begeleiding voor hen van groot belang was, maar dat ze 

toch niet helemaal voldeed aan de verwachtingen. Als reden hiervoor werd enerzijds tijdsgebrek en 

afwezigheid door verlof, ziekte of corona gemeld. Anderzijds wordt een minder goede relatie met de 

(technische) begeleider aangehaald. 

“De begeleiding is erg belangrijk maar jammer dat beide begeleiders een tijdje weg waren, de timing zat niet goed.” 

 

“De technische begeleider zat op een andere lijn op sociaal vlak, andere manier van sociaal handelen.” 

3.6.3 Duidelijkheid over betrokken partners 

Bij het GKO-project zijn verschillende partners en organisaties betrokken. Zo hebben ook 

verschillende van die partners de deelnemers (thuis) bezocht. Voor de meerderheid van de 

deelnemers (68%) was wel duidelijk wie op bezoek kwam en waarom. Er waren echter ook 

deelnemers (3%) voor wie dit niet het geval was (op basis van 44 observaties). Voor sommigen was 

het eerst wel duidelijk maar strookte het achteraf niet met de verwachtingen. Het blijkt uit de 

toelichting die de deelnemers geven dat de onduidelijkheden meestal over communicatie gaan (of er 

communicatie is, de manier waarop gecommuniceerd wordt of met wie de communicatie moet 

gebeuren).  
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“De sociale begeleider vroeg aan ons altijd of er mensen van GKO mochten komen, maar wij wisten niet altijd wie 

dat was.” 

“In het begin kwamen er veel verschillende mensen, waarvan niet duidelijk was wie wie was en wie waarvoor 

kwam. Had ook de indruk dat dit veel tijdverlies was want er waren nooit duidelijke afspraken. Dat minderde 

wel in de loop van het proces, toen werd meer duidelijk bij wie we terecht konden voor welke dingen.” 

3.6.4 Tevredenheid over Gent knapt op 

Aan de deelnemers werd ook hun mening gevraagd over bepaalde aspecten die het subsidieretentie-

instrument en het project typeren. Er werd ook gevraagd een algemene score te geven tussen 0 (uiterst 

ontevreden) en 10 (uiterst tevreden) om de algemene tevredenheid over het project te reflecteren. 

3.6.4.1 Tevredenheid over specifieke aspecten 

Over het algemeen is de meerderheid van de deelnemers tevreden over de verschillende aspecten 

(Figuur 12). Er zijn een paar aspecten waar bijna iedereen tevreden over is en ook iets minder hoog 

scorende aspecten wat de tevredenheid betreft. 

 

Negen op tien tevreden over sociale begeleiding bij opstellen dossier en over instrument 

zelf 

Uit Figuur 12 blijkt dat de grootste tevredenheid bestaat over de sociale begeleiding tijdens het 

opstellen van het dossier (91% (zeer) tevreden). Ook over het instrument zelf bestaat grote 

tevredenheid (87% tevreden). Deelnemers halen aan dat renoveren zonder dit instrument voor hen 

niet zou gelukt zijn. 

“Heel goed, anders was het voor mij niet gelukt!” 

Er wordt ook geduid op de kenmerken van het instrument, namelijk dat er niet meteen moet 

terugbetaald worden (maar het kan wel aanvoelen als een lening of als niet voldoende transparant). 

“Ik weet wel dat ik - wanneer ik bijvoorbeeld na 20 jaar mijn huis verkoop - dit moet terugbetalen met een deel 

extra. Ik weet het, dus dat is ok. Het belangrijkste is dat ik het niet meteen moet beginnen terugbetalen. Het is wel 

nog onduidelijk wat ik moet doen indien ik een ander huis heb of bij een partner ga inwonen en mijn huis verhuur. 

Maar ja, als ik het dan moet terugbetalen heb ik natuurlijk wel de huur.” 

“Wel tevreden, maar niet zeer tevreden, want het blijft er en het voelt toch een beetje aan als een lening.” 

“Een goed instrument wellicht, maar het kan nog transparanter.” 

 

De grootste ontevredenheid (20% ontevreden) bestaat bij de betrokkenheid over de 

renovatiebeslissingen, de technische begeleiding tijdens de renovatiewerken (20% ontevreden 

deelnemers) en de uitvoering van de renovatie (tijdens de werken) (eveneens 20% ontevreden 

deelnemers). Toch zijn de gevoelens van tevredenheid veel groter en veel meer aanwezig. 

Zelfs over de aspecten waar een relatief groot aandeel deelnemers ontevreden over is (=één op 

vijf), heerst bij de meerderheid wel tevredenheid. 

 

Eén op vijf ontevreden over de betrokkenheid bij renovatiebeslissingen 

De meeste deelnemers (69%) zijn tevreden over de betrokkenheid bij de renovatiebeslissingen. 

 

“Ik kreeg altijd inspraak van de technische begeleider. Ik had er alle vertrouwen in.” 

 

“Het leuke aan het project is dat we inspraak hadden.” 
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“In het begin eerder het gevoel dat ik minder betrokken was, maar was snel veranderd en er werd naar mij 

geluisterd. Ik mocht ook zelf voorstellen doen en met eigen aannemers werken” 

 

Rond betrokkenheid bij de renovatiebeslissingen wordt door deelnemers die daar ontevreden over 

zijn vermeld dat ze niet voldoende betrokken werden, en dat er over de deelnemer heen beslist werd 

terwijl men ook een dankbaarheid van de deelnemer leek te verwachten (vanuit het perspectief van 

de deelnemer). 

“Onvoldoende betrokkenheid. Weinig uitleg over het waarom van bepaalde beslissingen.” 

“Ik had het gevoel dat over mij beslist werd en dat ik blij moest zijn dat ik geholpen werd.” 

“De manier waarop ik werd betrokken door de technische begeleiding was helemaal niet tof.” 

 

Maar ook de beperkte keuzevrijheid over de materialen en de uitvoering van de werken maakt dat 

men over dit aspect soms ontevreden is. Dit gevoel kan ook veroorzaakt zijn door onduidelijkheid 

over hoe werd beslist welke werken uitgevoerd moesten worden en wanneer. 

“Niet altijd goed uitgelegd, zaken die ik wilde, konden niet. Tijdens de werken zag ik dat een aantal zaken niet 

goed waren, maar het veranderde toch niet.” 

“In het begin geen of weinig duidelijkheid, was er zelf ook niet veel mee bezig maar wilde wel graag op de hoogte 

zijn van de plannen.” 

De ontevredenheid rond betrokkenheid bij de renovatiebeslissingen gaat dus vooral over beperkte 

keuzevrijheid die men ervaart of het gevoel niet voldoende betrokken te worden. 

 

Eén op vijf deelnemers ontevreden over de technische begeleiding 

72% van de deelnemers is tevreden over de technische begeleiding. In hun reacties wordt de 

meerwaarde en professionaliteit van de technische begeleiding geprezen. 

 

 

“Ze kijken dingen na, controleren de werken. Dat was heel belangrijk omdat de werken dan goed werden 

uitgevoerd.” 

 

“Al het werk wordt uit handen genomen, ze geven aan wat belangrijk is en regelen het voor ons, dit is een grote 

meerwaarde.” 

 

Indien er ontevredenheid heerst over de technische begeleiding betreft dit meestal problemen in 

de communicatie tussen begeleider en deelnemer (technisch begeleider nam geen initiatief, kon niet 

goed keuzes verantwoorden, was niet bereikbaar op cruciale momenten). Een deelnemer gaf ook aan 

dat er zaken zijn fout gelopen bij het aanvragen van premies of dat de technische begeleider niet de 

kant van zijn klant koos (zo aangevoeld door deelnemer). Door het mislopen van zaken gaf één 

deelnemer zelfs aan dat het uiteindelijke doel van de begeleiding niet werd gerealiseerd: deze baarde 

de deelnemer zorgen in plaats van ontzorging.  

“De technische begeleider nam niet veel initiatief, kon vragen over het waarom van bepaalde keuzes niet afdoende 

beantwoorden.” 

“De technische begeleider was de bemiddelaar tussen firma en klant, maar hij koos de kant van de firma's en 

luisterde niet naar de klant. Er zijn veel fouten gebeurd (te weinig isolatie op de vloer, waardoor er geen premie kon 

verkregen worden).” 
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“De zogezegde ontzorging bracht soms eerder meer zorgen.” 

 

Eén op vijf deelnemers ontevreden over de uitvoering van de renovatie (tijdens de werken) 

Ontevredenheid kan zijn oorzaak vinden in de taal (van de aannemers) waardoor niet goed 

gecommuniceerd kon worden, of het gevoel als minderwaardig beschouwd te worden (door de 

aannemers). 

“Zeker door bepaalde aannemers met een soort misprijzen bekeken, maar bewoner kon niet praten met hen (want 

ze spraken geen Nederlands en geen Turks).” 

“Onze aannemer ging ervan uit dat hij kon profiteren, hij wist dat het bedrag toch betaald werd door de staat.  Als 

sommige aannemers weten dat ze voor een OCMW-cliënt werken, dan staan ze soms weigerachtig, terwijl deze 

juist de veiligste betalers zijn, soms veiliger dan een gewone particulier. We hebben dit meegemaakt met aannemers 

die hier op bezoek kwamen om offerte te maken; Ze weigerden gewoon om een offerte te maken omdat we OCMW-

klanten zijn.” 

 

De deelnemers geven problemen rond communicatie, die niet met taal te maken hebben, ook zelf 

expliciet aan. 

“Slechte communicatie gedurende het renovatieproces en zelf dingen zien die de aannemers niet zien.” 

Figuur 12 Tevredenheid/ontevredenheid over aspecten GKO 

 
N: 36 tot 46 
Percentages “tevreden” en “ontevreden” tellen niet op tot 100%; de categorie “noch tevreden/noch 

ontevreden” is niet getoond 
Bron:  GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 
 

We zien in Tabel 62 dat het vaak over zeer tevreden deelnemers gaat, vooral bij de aspecten van de 

sociale begeleiding, het renovatieresultaat en de technische begeleiding (meer dan de helft van de 

deelnemers zijn over deze aspecten zeer tevreden). 
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Tabel 62 Mate van tevredenheid over aspecten van het subsidieretentie-instrument en Gent knapt op 

% 
Zeer on-
tevreden 

Eerder on-
tevreden 

Noch 
tevreden/ 

noch on-
tevreden 

Eerder 
tevreden 

Zeer 
tevreden 

N1 

1.Reclame/informatie over GKO 0 8 11 47 33 36 

2.Dossieropbouw/alle informatie die 
kandidaten zelf moesten verschaffen 

2 9 7 33 49 45 

3.Dossieropbouw: technisch 
woononderzoek  

2 5 16 47 30 43 

4.Dossieropbouw: renovatieplan 9 5 20 27 39 44 

5.Sociale begeleiding tijdens het 
opstellen van het dossier 

2 4 2 27 64 45 

6.Betrokkenheid renovatiebeslissingen 7 13 11 22 47 45 

7.Sociale begeleiding tijdens de 
renovatiewerken 

7 2 9 23 58 43 

8.Technische begeleiding tijdens de 
renovatiewerken 

16 4 7 22 51 45 

9.Uitvoering renovatie (tijdens de 
werken) 

11 9 14 39 27 44 

10.De uitgevoerde renovatiewerken (na 
oplevering) 

7 9 13 20 52 46 

11.Instrument zelf (subsidieretentie) 2 5 7 39 48 44 

12.Vast budget (nu 30 000, niet 
aanpasbaar) 

2 12 19 35 33 43 

13. Hoogte budget=30 000 2 14 23 34 27 44 

1 Aantal zonder degenen die “geen antwoord” aanduidden 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

Deelnemers zijn zeer tevreden over de sociale begeleiding (64% zeer tevreden over de begeleiding bij 

opstellen van het dossier en 58% over de begeleiding tijdens de werken) omwille van het vertrouwen 

dat er was, de steun en de ontzorging. Dit heeft voor de deelnemers (één van) de drempels om te 

renoveren verlaagd. 

“Vanaf het begin, goede professionals, vertrouwen” 

“Veel steun gehad.” 

“Ze hebben mij geholpen bij alle administratieve en sociale dingen. Ik had echt het gevoel dat ze naar mij geluisterd 

hebben…” 

“[…] Dus grote meerwaarde hoe begeleiders een back-up waren en konden inspringen” 

“Geruststelling.” 

 

Ook bij de meningen over de andere aspecten vinden we deelnemers die (zeer) tevreden zijn en 

andere deelnemers minder. We tonen hieronder wat zoal een bron van tevredenheid of 

ontevredenheid kon zijn bij de nog niet besproken aspecten. 

 

Reclame/informatie over GKO 

Over reclame/informatie geven tevreden deelnemers aan dat het zeer duidelijk was wat via het 

instrument kon gebeuren. De contactname via meerdere kanalen was een belangrijk element was in 

het bereiken van de kandidaat-deelnemers. 
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“Het was duidelijk hoeveel middelen er waren, hoe je ze kon spenderen. Ik denk dat dat belangrijk is.” 

“Heb kennis gemaakt met project dankzij poster in de straat. Heb dan telefonisch contact opgenomen.” 

 

Dossieropbouw/alle informatie die kandidaten zelf moesten verschaffen 

Door de deelnemers die tevreden waren over de dossieropbouw wordt voornamelijk de sociale 

begeleiding daarbij aangehaald, waardoor de administratieve drempel (het vele papierwerk) 

gemakkelijker kon genomen worden. Het dossier helemaal voorbereiden was veel werk en er werd 

veel informatie gevraagd wat een is bron van ontevredenheid. Een deelnemer geeft ook aan dat er 

geen goede informatiedoorstroming is tussen verschillende diensten. Er zou meer info automatisch 

kunnen opgevraagd worden. 

“Zeer veel papierwerk maar wel goede begeleiding/hulp” 

“Alles uitpluizen was een hel maar was wel nodig voor het project. Selectie was toen (1e golf) wel al streng, je moet 

jezelf helemaal blootstellen. Maar wel tevreden over.” 

“Ik vind dat er veel te veel info opnieuw verschaft moest worden (geen goede doorstroom van info tussen diensten).” 

“Het was veel te veel. Misschien kan het gemakkelijker door informatie vanop het ID op te vragen.” 

 

Dossieropbouw: technisch woononderzoek  

Over het technisch woononderzoek wordt niet zoveel vermeld behalve dat sommigen vonden dat 

dit op een correcte manier werd uitgevoerd en anderen aangeven van niet. Het resultaat kon ervaren 

worden als streng, of ongerustheid veroorzaken bij de deelnemer. Soms leek dit wel nog verder te 

gaan naar negatieve beschrijving van de uitvoerders van het technisch woononderzoek of de 

geobserveerde onenigheid tussen twee professionals. 

“Persoon van Toezicht deed werk op een correcte manier.” 

“De controle was heel streng, kwam hard aan, maar ze had gelijk en ze deed ook maar haar job. Had wel nog een 

aantal extra zaken in huis ontdekt, waardoor ik wel ongerust was.” 

“Technische begeleider en persoon die staat van woning kwam opmeten waren het oneens met elkaar, dus echt heel 

lastig samen te werken en duidelijkheid te krijgen. Betere afstemming en communicatie nodig.” 

 

Dossieropbouw: renovatieplan 

Over het renovatieplan zijn de meeste deelnemers tevreden. Er wordt verwezen naar het soort 

werken dat prioritair moet uitgevoerd worden. Het “moeten” wordt soms als negatief ervaren. Ook 

de onduidelijkheid van het plan of beloftes die niet kunnen worden nagekomen, wordt aangehaald 

door deelnemers die ontevreden zijn over dit aspect. 

“Had voldoende inspraak.” 

“Was zoals gewenst.” 

“Er moeten blijkbaar dingen, het is dat ‘moeten’ dat niet zo positief wordt ervaren.” 

“Geen duidelijk plan, is achteraf aangepast omdat het niet binnen het budget paste. Hierdoor zijn er zaken 

gebeurd die ik niet zo belangrijk vond en andere die wel belangrijk waren, konden niet meer uitgevoerd worden.” 

“Een ramp, geen duidelijkheid en foutieve informatie” 

Resultaat: de uitgevoerde werken (na oplevering) 

Over het algemeen is men tevreden over de uitgevoerde werken, het is soms zelfs beter dan 

verwacht. 
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“Blij met werken, hier en daar zelfs meer afgewerkt dan aanvankelijk voorzien.” 

 

Ook de tevredenheid over de verbetering van het comfort en het positieve effect dat de 

woningverbetering heeft op de kinderen wordt ook vermeld. 

“Algemene opwaardering van comfort en naar de kinderen toe dat ze zich niet armoedig of marginaal zouden voelen.”  

 

Anderen zijn niet tevreden over de afwerking (niet volledig afgewerkt of zaken in slechtere staat 

dan voorheen) en/of de materiaalkeuzes die gemaakt zijn (goedkoopste). Sommige deelnemers 

kunnen dit wel relativeren. 

“Afwerking niet altijd esthetisch, altijd goedkoopste.” 

“Ben heel tevreden over het hele project, was een grote renovatie. Er zijn nu bepaalde dingen niet in orde (bv. door 

afbraak schouw is er mogelijk een lek ontstaan) en nog andere dingen, maar omdat ik zo tevreden ben over het 

geheel, zie ik die kleinere dingen bijna niet.” 

“Niet wat ik verwachtte, problemen met afwerking en nieuwe vochtproblemen.” 

 

 

Vast budget (nu 30 000, niet aanpasbaar) 

Over het vaste bedrag bestaan zowel positieve als negatieve meningen. Sommige deelnemers 

vinden het een goede zaak dat het bedrag vast is, want het is dan voor iedere deelnemer gelijk, men 

selecteert dan ook de prioritaire werken, en het voelt als beter betaalbaar aan. Maar anderen zijn te 

vinden voor meer flexibiliteit in het bedrag.  

“Voor ons was dit ok, idem met hoogte, voor de rest konden we zelf zorgen met de premies en door zelf werken uit 

te voeren.” 

“Goed dat iedereen hetzelfde krijgt, ook goed dat volledige bedrag gebruikt is.” 

“Het is wel ok, met een vast bedrag moet je prioriteiten bepalen en dat heeft ook voordelen, dat helpt.” 

“Mocht iets flexibeler, maar toch blij met de 30.000, veel mee kunnen doen. Nog 3000 elders moeten lenen.” 

 

   Hoogte budget=30.000 

Door sommigen wordt 30.000 EUR gezien als een voldoende hoog bedrag waar je veel mee kan 

doen, al dan niet met het bijpassen met eigen financiering. Het wordt dan ook gezien als een budget 

dat men zelf niet had, dus de werken die ermee gefinancierd zijn, hadden anders niet kunnen 

gebeuren. Iemand stelt ook dat het beter is twee woningen voor dit bedrag te financieren dan één 

woning voor het dubbele. 

“Tevreden, met 30.000 EUR kan je wel degelijk noodzakelijke dingen aanpakken.” 

“Was voor mij ok, omdat ik zelf nog iets heb kunnen bijleggen, anders was het wellicht te weinig geweest.” 

“Kon dit bedrag zelf niet betalen, dus tevreden.” 

 

Voor anderen is het een bedrag waar je weinig mee kan doen, bijvoorbeeld als het hele budget moet 

gespendeerd worden aan dakwerken. 

“Enkel de dakwerken konden betaald worden met het budget. De overige werken dienen we zelf te financieren.” 
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Over alle aspecten apart is er dus grotendeels tevredenheid maar hier en daar toch ontevredenheid. 

We zien dat deze specifieke tevredenheden ook gereflecteerd worden in de algemene tevredenheid 

over de deelname. 

 

3.6.4.2 Algemene tevredenheid 

Onderstaande figuur (Figuur 13) toont de scores die deelnemers gaven op de algemene tevredenheid 

over het project, alles in beschouwing genomen. De score gaat van 0 (uiterst ontevreden) tot 10 

(uiterst tevreden), met 5 als middelste waarde (noch tevreden, noch ontevreden). 

We zien dat bijna de helft van de deelnemers een score van 9 of 10 geeft en één op vier (26%) geeft 

de hoogste score (10=uiterst tevreden). Meer dan 9 op 10 geeft een tevreden score (hoger dan 5). 

Figuur 13 Percentage deelnemers per score algemene tevredenheid 

 
N=46; 0=uiterst ontevreden – 5 noch tevreden, noch ontevreden – 10=uiterst tevreden 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Tevredenheid over deelname 

De tevredenheid over de deelname wordt ook door vele deelnemers benadrukt. 

“Blij dat het afgelopen is, en blij met deelname, heel tevreden.” 

“Dat het project bestaat: heeft me uit de nood geholpen met noodzakelijke werken. Timing: dit kwam voor mij op 

het juiste moment.” 

 

Tevredenheid over sociale contact 

Andere aspecten die worden vernoemd waarover men tevreden is, is het sociale contact. 

Bijvoorbeeld ontdekken dat andere deelnemers in dezelfde straat wonen, mensen die men anders 

nooit had leren kennen.  

“Andere mensen die mee hebben gedaan hebben we ook mogen leren kennen. Mensen die vlak bij u wonen maar 

die je anders niet zou kennen. Ze wonen in de buurt. Zonder het project hadden we die niet leren kennen. Indien 

corona er niet was geweest dan hadden we mekaar nog meer gezien.” 

 

Tevreden over de sociale en technische ontzorging 

2 2 4 4 17 22 22 26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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De ontzorging, zowel op sociaal als technisch vlak, wordt vaak aangehaald als bron van algemene 

tevredenheid. Daarnaast wordt gewezen op een goede samenwerking en op het gecreëerde 

vertrouwen. 

“Ontzorging door sociale en technische begeleiding.” 

“Sociale en mentale begeleiding: schaamte om hulp te vragen […], maar door samenwerking met de begeleider heel 

goed geïnformeerd over mijn rechten en hoe ik weer een gezonde woning kon hebben voor mijn dochter. Ook veel 

hulp gehad als het slecht liep met de technische begeleider.” 

 

 

Ontevredenheid 

In Figuur 13 zien we toch ook dat er deelnemers zijn die een score van 5 (noch tevreden, noch 

ontevreden) geven of minder. Er worden ook een aantal zaken vermeld waarover men in het 

algemeen ontevreden was. Maar de voorbeelden over ontevredenheid betreffen meestal niet de 

deelname op zich (dat men spijt zou hebben over deelname) maar eerder specifieke zaken, zoals 

problemen met de technische begeleiding, moeilijkheden met bepaalde aannemers en de afwerking 

(zie voorbeelden hoger).  

“De technische begeleiding […] had beter kunnen zijn. Indien we echt sukkels waren geweest en indien ik niet 

intelligent was geweest, dan zou de verbouwing niet goed gekomen zijn. De aannemer is plots mega beginnen 

factureren. Ik ben er niet mee akkoord gegaan, ik heb zelf aangetekend geschreven naar hem toen ik niemand kon 

bereiken van GKO. […] Was ik een brave geweest, dan had ik teveel betaald.” 

“Op het moment dat de aannemer gedaan had en hij vertrokken is, waren er nog geen Gyprocplaten en geen 

plinten, de isolatie zat nog los, de vloeren lagen nog niet. Ik kon de kinderen daar niet laten slapen. We hebben dat 

allemaal zelf gedaan. Indien we dit niet zelf hadden kunnen doen om gezondheidsredenen dan zou het wel erg 

geweest zijn.” 

Er worden ook wel mentale oorzaken vermeld voor gevoelens van ontevredenheid, zoals de angst 

en onzekerheid over de terugbetaling van het bedrag (30 000 EUR) en de berekening van de 

meerwaarde. Contact met andere ontevreden deelnemers lijkt de gevoelens van ontevredenheid soms 

nog te versterken.   

“Onzekerheid over het instrument, liever terugbetalen en het dan kunnen vergeten, nu blijft dat boven ons hoofd, 

dat we dit nog moeten doen.” 

“Een heel groot punt van frustratie is het systeem van de meerwaarde berekening. […] Op al de werken die met 

eigen geld gebeuren en voor een meerwaarde zorgen moet ik bij verkoop ook een deel van de meerwaarde betalen. 

[…]  Dit feit ontmoedigt mij juist om in de toekomst nog meer in het huis te investeren. […] Iets wat toch juist 

tegenstrijdig is met waar het project voor staat.” 

“Demotiverend om zelf verder te investeren in woning, want die kost wordt niet mee in rekening gebracht als de 

woning verkocht zou worden. Zou liever zien dat extra investeringen beloond worden ipv achteraf 'beboet' omdat de 

deelnemer daar extra voor betaalt als het huis terug naar de stad zou gaan.” 

Ook een bron van ontevredenheid is de stress die men heeft doorstaan.  

“Bouwvergunning: veel stress van omdat ik er zelf expliciet naar gevraagd had en dan krijg ik de bouwpolitie op 

mijn dak.” 

Ook het niet zelf de controle kunnen hebben, niet zelf kunnen kiezen kan tot een ontevreden 

gevoel leiden. 
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“Ik ben eigenlijk over niets echt ontevreden, maar ik zou natuurlijk liever volledig zelf kiezen, ik weet natuurlijk 

beter wat ik nodig heb in mijn huis.” 

Men geeft ook het belang van duidelijkheid aan, dat er van in het begin een duidelijke uitleg moet 

worden gegeven; bij sommigen was de inhoud bij het eerste contact niet duidelijk. 

“Wanneer ze toch rondgaan bij de mensen om publiciteit te maken voor het project, zouden ze beter meer uitleg 

geven. Wij dachten toen dat het niets voor ons was. We hebben pas later deelgenomen, maar dan konden we die 

uitleg niet meer krijgen.  We hadden graag meer betrokkenheid bij de renovatiebeslissingen.” 

Iemand geeft ook aan dat het spijtig is dat het community building luik niet meer is uitgewerkt. 

“Vind het jammer dat er zo weinig is gebeurd rond community building. Er hadden misschien vriendschappen 

kunnen ontstaan. Oké, er was corona, maar het was niet alleen dat.” 

3.6.4.3 Aanraden project 

Er werd gevraagd of de deelnemers anderen zouden aanraden om in dit soort project te stappen 

(Figuur 14). Bijna 9 op 10 deelnemers zouden het project aanraden aan anderen. Een kleine 

minderheid zou dit niet of misschien doen (13%). Ook hier wijzen de antwoorden gemiddeld op een 

hoge tevredenheid, met enkele uitzonderingen. 

Figuur 14 Percentages waarschijnlijkheid anderen aanraden in project te stappen  

 
N=46 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

 

Aan de respondenten wordt gevraagd hun antwoord toe te lichten. We vinden dat degenen die het 

project zouden aanraden (sommigen geven aan dat ze het project al aangeraden hebben), dit doen 

omdat ze zelf tevreden zijn, of omdat ze vinden dat het project vertrouwen schept (geen addertjes 

onder het gras), omdat de voorwaarden duidelijk zijn of omdat er budget ter beschikking komt zonder 

dat men moet gaan lenen.  

“Omdat we zelf tevreden zijn en dan wil je dat anderen dat ook kunnen. We kennen ook al iemand die deelnam 

aan DKO en iemand die zal deelnemen.” 

“Een kans uit de 1000 en zonder addertjes. Meestal zijn er bij projecten van de overheid addertjes onder het gras. 

Ik had snel door dat dit hier niet het geval was; In de communicatie was iedereen daar heel duidelijk over.” 
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De ontzorging wordt ook weer als een aspect aangehaald waarvoor men het zou aanraden. Voor 

sommigen was vooral de technische ontzorging belangrijk en voor anderen de sociale, of beide.  

“Zeker aanraden, niet enkel om het geld maar ook omwille van samenwerking met technische begeleider. 

Ontzorging neemt veel stress weg.” 

 

Aan de andere kant wordt er wel ook weer vermeld dat het instrument misschien ook een zorg kan 

betekenen, een aanvoelen van de kinderen opzadelen met een schuld. Eens dit niet meer als schuld 

wordt gezien (de meerwaarde van de woning zal dit opvangen), is men minder bezorgd.  

 

“Zorg: kinderen opzadelen met 'schuld', maar is nu geen zorg meer want woning zal later met meerwaarde verkocht 

kunnen worden.” 

 

Verschillende deelnemers zouden het project zeker aanraden maar willen tegelijkertijd ook 

waarschuwen voor de bijhorende administratie, de lange doorlooptijd en andere uitdagingen die 

ermee gepaard gaan. 

“Ik zou het aanraden, maar mensen ook wel voorbereiden dat het niet altijd evident verloopt.” 

“Is grote strijd op administratief vlak, praktisch. Is offer, maar wel heel tevreden over. Niet iedereen kan het lange 

wachten aan.” 

 

De ontevredenheid met de uitvoering wordt wel aangehaald.  

“Het is uiteindelijk iets goed, probleem is dat de uitvoering (integendeel) slecht is.” 

 

3.6.4.4 Ambassadeur willen zijn 

Er werd verder ook gepeild of deelnemers ambassadeurs wilden worden voor het project. Dit vraagt 

natuurlijk nog extra inspanningen aan tijd en energie vergeleken met of men het project zou aanraden 

aan anderen. En anderen die het project misschien wel zouden aanraden, voelen zich niet goed bij 

het praten voor een groep of onbekenden. We verwachten daarom ook een minder positief 

bevestigend resultaat. Ongeveer 4 op 10 deelnemers (41%) geven aan dat ze ambassadeur voor het 

project zouden willen zijn. Een even grote groep doet dit liever niet.   
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 Figuur 15 Percentages ambassadeur willen zijn voor project  

 
N=44  
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Spontane toelichtingen bij het al dan niet ambassadeur willen zijn, tonen dat voor een aantal 

deelnemers de taal een drempel kan vormen, of de gezondheid, of de persoonlijkheid leent zich hier 

niet goed toe (niet voor een grote groep praten), of er is een tijdsdrempel. 

 

“Eventueel wel, maar is afhankelijk van de omstandigheden. Niet voor een grote groep praten, niet wanneer ik een 

opstoot van mijn ziekte heb.” 

“Ik wil zeker mijn ervaringen delen, maar in het Nederlands is dat voor mij moeilijk.” 

“Als het niet te veel tijd in beslag neemt, wil ik wel een soort ambassadeur zijn.” 

“We staan achter dit project, maar om dit uit te dragen voelen we ons niet geroepen, het ligt niet in onze aard.” 

“Het is moeilijk, ik kan niet goed praten en ik voel me niet zeker.” 

“Als dat nodig is, ja, maar ik heb veel dingen om te doen voor het werk.” 

 

Verschillende deelnemers twijfelen: ze willen wel ambassadeur zijn, maar het hangt toch af van wat 

dat inhoudt en wat er dan precies van hen verwacht wordt. 

“Ambassadeur zijn: hangt af van wat er mee bedoeld wordt.” 

“Ik weet niet wat dat inhoudt, het is wat vaag. Ik heb een groot engagement naar de buurt, als ik mij engageer, wil 

ik mij wel ten volle inzetten.” 

3.6.5 Ruimte voor activiteiten 

Door de renovatie kunnen bepaalde zorgen weggenomen zijn bij de bewoners van de woning. Zoals 

een bewoner eerder reeds zelf aangaf, kan hierdoor weer meer energie gevonden worden om andere 

zaken aan te pakken of te plannen. Deze vraag (of men nu het gevoel heeft meer energie of tijd te 

hebben om activiteiten te ondernemen) werd ook expliciet gesteld in het post-renovatie interview. 

Uit Tabel 63 blijkt dat ongeveer één op drie (36%) het gevoel heeft meer tijd/energie te hebben dan 
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voor de renovatie. Toch zijn er ook deelnemers die aangeven dat ze minder tijd/energie hebben dan 

voor de renovatie (9%). Het kan zijn dat er nog niet voldoende tijd is verstreken sinds de renovatie 

en/of dat er nog een aantal zaken moeten afgewerkt worden, wat nu veel tijd en energie vraagt van 

de deelnemers. 

Tabel 63 Meer tijd of energie om activiteiten te ondernemen  

 N % 

Ja, ik heb het gevoel dat ik meer energie/tijd heb dan voor de renovatie 16 36 

Zelfde energie/tijd als voor de renovatie 25 56 

Nee, ik heb het gevoel dat ik minder energie/tijd heb dan voor de renovatie 4 9 

Aantal 45 100% 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

 

Deelnemers die aangeven meer tijd of energie te hebben na de renovatie, geven aan dat ze dankzij 

het verhogen van hun basis wooncomfort weer energie hebben voor hobby's en ontspanning. 

Sommigen zitten nog in de laatste afwerkingsfase maar rekenen erop dat de stress hiervan snel zal 

verdwijnen en ze weer meer energie en tijd zullen hebben na de werken. 

 

“Als die stress weg is, denk ik dat ik meer energie ga kunnen steken in de kindjes, de hobby’s.” 

“Ik maak andere keuzes nu, meer vrije tijd om andere dingen te kunnen doen. Of mijn bijberoep wat meer 

inzetten.” 

“Eindelijk tijd hebben voor afwerking van het huis, in plaats van grote basiswerken die al lang aansleepten. Nog 

niet alles is af maar er is weer energie om dingen aan te pakken, zelf te ondernemen.” 

“Minder zorgen over de staat van de woning/meer privacy.” 

 

Wanneer deelnemers evenveel energie/tijd hebben als voor de renovatie, schrijven ze dit vaak toe 

aan factoren die niet gelinkt zijn met de woning. Sommigen wijzen op de afwerking die nog moet 

gebeuren en hopen op meer tijd/energie in de toekomst. 

 

“Nu nog geen extra energie, werken zijn pas gebeurd, maar hoop me terug meer te amuseren, met muziek bezig te 

zijn, te knutselen in het huis.” 

 

Minder energie/tijd is volgens de meeste deelnemers te wijten aan het werk dat nog moet gebeuren 

in de woning. 

 

“Veel kopzorgen over de verwarming en over de mogelijke terugbetaling (onduidelijk in contract).” 

“Er is al groot stuk van de werken gedaan, maar is nog helemaal niet af (groot huis). Dus doe zelf nog veel werken 

verder.” 

3.6.6 Ervaringen op buurtniveau 

Het oorspronkelijk doel van het project was om een luik rond community building uit te werken. 

Door de omstandigheden waarmee men in het project geconfronteerd werd (cfr. COVID-19) is dit 
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niet of in veel mindere mate mogelijk geweest. Toch blijken er op buurtniveau wel een aantal zaken 

te zijn gebeurd.  

Er waren aanvankelijk weinig verwachtingen van de deelnemers over wat andere deelnemers 

konden betekenen of wat men zelf kon betekenen voor de anderen, maar dit betekent niet dat er ook 

effectief niets in die richting is gebeurd. Hoe men het contact met de buurtbewoners of andere 

deelnemers effectief beleefd heeft, kwam aan bod in de post-renovatie bevraging. 

Van de 41 deelnemers die op deze vraag antwoordden, gaven er toch een groot deel aan (20/41) 

dat ze effectief geen bijkomende ervaring naar contact met andere mensen in de buurt of in Gent 

hebben opgedaan door het project. Dit wordt soms toegeschreven aan het feit dat men daar geen 

behoefte aan had of dat de staat van de woning voordien ook niet het maken van sociale contacten 

in de weg stond.  

“Persoonlijk geen contact gehad met andere mensen van het project, dat hoefde niet voor mij.” 

“Staat van het huis heeft nooit in de weg gestaan voor sociale contacten.” 

Anderen geven wel aan dat ze door de verbouwingen nieuwe contacten hebben gelegd, met buren 

of andere mensen uit de straat, of met andere verbouwers waarmee men ervaringen kon uitwisselen.  

“Buren zijn met ons beginnen spreken; ze dachten dat we tot de middenklasse behoren. Door de verbouwing hebben 

we vlakbij buren die interesse toonden leren kennen. Doordat we aan het verbouwen waren hebben we mooie 

vriendschappen opgebouwd, terwijl we hier al 12 jaar woonden. […] Ik kende voordien die mensen heel 

oppervlakkig maar niet in die mate. Nu zijn het vrienden geworden.” 

Maar er wordt ook vermeld dat de mensen te ver weg van elkaar wonen om echt over “buurt” te 

kunnen spreken. Iemand vertelt dat de andere deelnemers die men ontmoette op de bijeenkomsten, 

niet in de buurt wonen. 

“Het was fijn om nieuwe mensen te leren kennen, maar de mensen wonen wel te ver uit elkaar om over een 

buurtbetrokkenheid te spreken.” 

De begeleiders uit het project worden ook aangehaald als contact.  

“Wel fijn om eens met andere mensen te praten over het project. Met sociale begeleider goed gelachen, toen ik 

geholpen heb met het verzamelen van zaken van deelnemers en naar het containerpark gingen. […]” 

Eén persoon vermeldt ook het potentieel contact omdat men zich nu minder schaamt om de deur 

open te doen wanneer iemand aanbelt.  

“Ik voel me al minder genegeerd om mijn deur open te doen wanneer iemand aanbelt.” 

 

Op basis van deze antwoorden kunnen we dus stellen dat de deelname aan het project toch bij 

enkele deelnemers voor een uitbreiding van hun sociale netwerk heeft gezorgd, en dit in verschillende 

mate, gaande van het ontstaan van nieuwe vriendschappen tot het uitwisselen van ervaringen of 

groeten alsook het zonder schaamte de deur kunnen openstellen. De nieuwe contacten leiden daarom 

echter niet tot een buurtbetrokkenheid. 

3.6.7 Beschrijving woning  

Aan de deelnemers werd voor de renovatie de vraag gesteld welke gevoelens hun woning opriep en 

hoe ze hun woning graag zouden kunnen omschrijven (waarover droomt men?); na de renovatie werd 

de vraag naar de gevoelens die de woning oproept, herhaald. De respondenten mochten dit vrij 

benoemen, het was een open vraag, maar indien dit te moeilijk bleek, werden er voorbeelden 

aangeboden. De meeste deelnemers gebruikten meestal wel één of meerdere van de aangeboden 

termen om de woning te beschrijven.  
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Voor de renovatie werden veel positieve gevoelens gebruikt om de woning in haar toenmalige staat 

te beschrijven (thuis, gezelligheid, veilige haven, rust, geluk, huiselijk). Maar er werden ook veel 

negatieve gevoelens gehoord (vooral stress, maar ook “koude winters”, geldzorgen, …).  

Bij de droomgevoelens vonden we dat gezelligheid vaak vernoemd werd. Ook “geluk”, “mooi”, 

“thuis” en “open huis” kwamen sterk naar voor.  

Bij sommigen kwamen de gedroomde positieve gevoelens reeds in de beschrijving van de staat 

voor de renovatie voor, maar bij anderen niet. In de bevraging na de renovatie werd de vraag om de 

woning te beschrijven opnieuw gesteld (zie woordenwolk met beschrijving van de woning na de 

renovatie in Figuur 16). 

Figuur 16 Beschrijving van de woning na de renovatie, noodeigenaars 

 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging, N=46 

 

We zien dat ‘gezelligheid’ en ‘gezellig’ woorden zijn die vaak worden gebruikt in het beschrijven 

van de woning na de renovatie, wat dus overeenkomt met de verwachtingen (droom). De gezelligheid 

wordt door een bewoner ook nog aangehaald bij de opmerkingen: 

“Het is hier altijd zo gezellig, zo een fijne atmosfeer. Nu met de wc en de badkamer is het nog meer zalig. Er is 

veel positief en negatief. Algemeen kom ik heel graag in mijn woning.” 

 

“Mooi” kwam in de beschrijving voor de renovatie niet voor, maar wel in de droom en nu ook in 

de werkelijkheid. De woning wordt als mooi beschreven en kan daarmee ook gevoelens van trots en 

welbevinden voeden. We zien dat “trots” naar voor komt in de wolk in Figuur 16 (huidig gevoel) en 

het komt ook voor in de droombeschrijving. We zien ook woorden als thuis, rust, geluk, 

comfort(abel), lievelingsplek, uitnodigend, veilig, …. 

Behalve de positieve gevoelens, die de overhand hebben, zien we toch her en der nog een eerder 

negatief gevoel opduiken zoals stank, boosheid, stress, “staat onaf”. Het kan zijn dat de gevoelens 

nog wijzigen wanneer er meer tijd is overheen gegaan. 
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4 |  Sociale impactmeting senioren  

4.1 Beschrijving bevraging bij senioren  

In de derde wervingsgolf werden deelnemers uit “speciale doelgroepen” geworven. Dit waren 

senioren (deelnemers zijnde 55 jaar of ouder bij wie ook een verslag van een ergotherapeut werd 

opgemaakt over de te realiseren aanpassingen in de woning) en mede-eigenaars. Er was uiteindelijk 

slechts één mede-eigenaar; deze persoon werd bevraagd zoals de noodeigenaars (en werd mee 

verwerkt in deel 3). Voor de senioren werd een aangepaste vragenlijst opgesteld. Voor de renovatie 

van de woningen van de senioren lag de focus namelijk niet alleen op de kwaliteit en veiligheid van 

de woning maar ook op aanpassingen die de woning levensbestendig maken (d.w.z. aanpassingen die 

maken dat senioren zo lang mogelijk in de woning kunnen blijven wonen). 

Ook bij deze doelgroep werd een interview afgenomen vóór de renovaties uitgevoerd werden (10 

respondenten) en ook na de renovatie (8 respondenten). De interviewers die de senioren interviewden 

voor de renovatie behoren tot de dienst Zelfstandig wonen, Departement Gezondheid en Zorg van 

de stad Gent en OCMW Gent. De interviews na de renovatie werden door leden van het 

onderzoeksteam afgenomen. 

We willen hier ook opmerken dat de omstandigheden waaronder de bevragingen voor de renovatie 

plaatsvonden ook voor deze groep bemoeilijkt werd door de covid19-pandemie en de maatregelen 

die ermee gepaard gingen. De bevragingen na de renovatie werden ook afgenomen op redelijk korte 

termijn na de renovatie, wat niet ideaal is omdat mensen nog niet helemaal bekomen waren van de 

renovatie. 

 

De vragenlijst werd aangepast aan de doelgroep en bevat de volgende zes delen: 

- Wonen - huisbeleving  

- Buurtbetrokkenheid en sociaal kapitaal  

- Onderbescherming  

- Energie (en energiebewust handelen) 

- Gezondheid en welzijn  

- Deelname GKO – verwachtingen/ervaringen  

 

De beschrijving hieronder is gebaseerd op 10 senioren die een interview aflegden vóór de renovatie 

en 8 senioren die deelnamen aan een interview na de renovatie. Het aantal deelnemers in deze speciale 

doelgroep was 14 maar twee deelnemers weigerden een interview te geven bij de aanvang en de 

overige twee gaven geen toestemming om hun gegevens vrij te geven voor het onderzoek. Van de 10 

senioren die een pre-renovatie interview gaven, is 1 senior in de tussentijd overleden en was er een 

andere die geen post-renovatie interview wenste te geven. Er is dus slechts informatie voor een zeer 

beperkt aantal senioren. We zullen daarom ook nergens percentages tonen, maar enkel de aantallen. 

Dit om duidelijk te maken dat de uitspraken betrekking hebben op een zeer laag aantal deelnemers. 

4.2 Wonen en huisbeleving 

Tijdens de post-renovatie bevraging werd eerst ingezoomd op de renovatie zelf, hoe de bewoners 

deze beleefd hebben en wat er in hun ogen goed en minder goed is wat betreft het resultaat. Daarna 

bekijken we de tevredenheid over de woning en het comfort. Het is echter goed de renovatiewerken 
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eerst te bespreken aangezien dit de resultaten naar tevredenheid kan beïnvloeden, zeker op korte 

termijn. De interviews bij de senioren vonden plaats binnen de 6 maand na de renovatie, voor 

sommigen binnen minder dan 3 maand. 

4.2.1 De renovatie 

4.2.1.1 Uitgevoerde werken 

Er werd, net zoals bij de noodeigenaars, aan de senioren gevraagd welke voor hen de belangrijkste 

renovatiewerken waren.  

We zien dat de vernieuwing van badkamer en keuken wordt vermeld. Men vermeldt ook de 

installatie van CV en/of de vervanging van de ketel. Ook de dakwerken worden vermeld. Dit gaat 

dan over isolatie van het dak of de vernieuwing van het (platte) dak. Bij sommigen werden ramen 

en/of buitendeuren vernieuwd.  

Ook aanpassingswerken worden aangehaald, vooral in de badkamer. Dit gaat dan over het 

installeren van een (aangepaste) badkamer en/of toilet op het gelijkvloers of het installeren van een 

inloopdouche. Bij sommige senioren werden opstapjes weggewerkt, deuren verbreed en werd een 

schuine helling aan voor- en/of achterdeur geïnstalleerd.    

Andere werken die vermeld werden zijn: aanpakken van vochtproblemen en 

veiligheidswerken (trap, balustrade, elektriciteit). 

Bepaalde werken zijn ook uitgevoerd of zullen nog uitgevoerd worden met eigen financiering (bv. 

schilderwerken of nieuwe vloer). 

4.2.1.2 Afwerkingsgraad 

Voor de helft van de senioren voldoet de afwerkingsgraad aan de verwachtingen (4/8), maar voor 

de andere helft niet of niet helemaal. In dit laatste geval gaat het eerder over kleinere zaken die niet 

helemaal goed zijn afgewerkt, zoals de afwerking van een schouw. Dit kan aan de budgetbeperkingen 

maar onder andere ook aan moeilijke communicatie met de aannemers te wijten zijn. De kwaliteit 

van de werken laat hier en daar te wensen over (bv. spijlen van een balustrade die niet goed bevestigd 

zijn).  

Een enkele senior vermeldt tevreden te zijn over de geplande verdere afwerking van de leefruimte 

waarvoor een doorverwijzing naar een dienstencentrum was gebeurd door de sociale begeleiding. De 

kosten voor de afwerking zijn weliswaar voor de deelnemer, maar deze is wel tevreden met de 

geboden ondersteuning. Senioren die niet tevreden zijn over de afwerking halen aan zelf voor (een 

deel van) de afwerking of herstelling te hebben moeten instaan (bv. herstelling vals plafond) of 

vermelden zaken die ondoordacht zijn gebeurd en niet praktisch zijn (bv. schuiven van een 

lavabomeubel die niet goed bevestigd zijn). 

4.2.1.3 Duidelijkheid over de werken 

Voor het merendeel van de senioren (5/8) was het duidelijk welk type renovatiewerken kon worden 

uitgevoerd, maar voor de anderen was dit niet duidelijk bij de start of verdween de duidelijkheid in 

de loop van het proces. 
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Tabel 64 Duidelijkheid renovatieproces, senioren  

Duidelijkheid over type renovatiewerken  Aantal 

Ja, dit was duidelijk bij de start 5 

Nee, dit was bij de start niet (helemaal) duidelijk 2 

Aanvankelijk duidelijk, maar achteraf bleek dit minder duidelijk 1 

Aantal respondenten 8 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Een deelnemer licht ook toe dat de onduidelijkheden doorheen het hele proces aanwezig waren. 

De deelnemer leek dit toe te schrijven aan het feit dat niet iedere betrokkene hetzelfde meedeelde 

over de mogelijkheden.  

4.2.1.4 Inspraak 

De meerderheid van de senioren (6/8) vond dat er voldoende inspraak was maar 2 van de 8 vonden 

dat er niet voldoende inspraak was.  

Er werd verder gevraagd naar het soort werken dat men graag had uitgevoerd maar welke niet 

uitgevoerd werden en omgekeerd. Daarop antwoordde één deelnemer dat deze graag een groot raam 

had gehad, een andere deelnemer gaf aan een andere kleur PVC (voor de ramen) te hebben willen 

kiezen of een andere dakwerker maar dit werd niet goedgekeurd. Ook kon bijvoorbeeld bij een 

deelnemer de wens om een schouw te laten weghalen niet ingevuld worden omwille van de noodzaak 

van een stabiliteitsonderzoek. 

 

Omgekeerd werden ook bepaalde keuzes gemaakt die voor de bewoner niet als noodzakelijk 

werden gezien. Dit ging dan bijvoorbeeld over een badkamerkastje dat voor de deelnemer niet nodig 

was of de deelnemer die liever had gezien dat een bestaande boiler werd gerecupereerd.  

In sommige gevallen bleek een aanvankelijk niet tevreden zijn met bepaalde keuzes, toch positief 

uit te draaien. Zo gaf één deelnemer aan aanvankelijk te denken dat de installatie van centrale 

verwarming niet prioritair was, maar deze deelnemer was achteraf toch blij dat de CV er was.  

4.2.1.5 De beleving van de renovatieperiode  

a) Duur van de renovatie 

Voor ongeveer de helft van de senioren (4/8) duurde de renovatie langer dan voorspeld (Tabel 65). 

Tabel 65 Duur van de renovatie ten opzichte van de verwachtingen , senioren 

 Aantal 

Renovatie duurde minder lang dan voorspeld  1 

Renovatie duurde ongeveer even lang als voorspeld 3 

Renovatie duurde langer dan voorspeld 4 

Totaal  8 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  
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De deelnemers die langer hebben moeten wachten dan voorspeld, hebben dit als vervelend ervaren. 

Eén deelnemer gaf aan dat de pauze tussen twee fasen van de werken wel deugd deed en de 

mogelijkheid bood om even tot rust te komen.  

 

Uit de opmerkingen blijkt dat een senior de vertragingen ook (deels) aan het beleid in de stad wijt 

en aan het gebrek aan afstemming tussen diverse diensten.: 

“Vertraging dakwerken en mensen die niet beschikbaar waren, door het beleid stad Gent kreeg de dakwerker geen 

voorschot en dan was het bouwverlof. Er was geharrewar tussen verschillende diensten. Na het bouwverlof moest het 

dan wel snel gaan voor de premies van de stad.” 

b) Verblijf tijdens de renovatie 

Vijf van de acht senioren zijn tijdens de renovatiewerken in de eigen woning blijven wonen. Toch 

zijn ook enkele senioren tijdelijk verhuisd (3 van de 8). Diegenen die in de woning zijn blijven wonen 

vonden enerzijds dat dit eerder meeviel, maar één bewoner is toch na een tijd bij een vriend gaan 

wonen wegens veel stof en onleefbaar in de kleine woning. Het contact met de aannemers lijkt daarbij 

ook een belangrijk gegeven en indien dit negatief wordt ervaren, kan dit voor stress zorgen. 

De bewoners die niet de hele tijd in de woning verbleven, verbleven bij vrienden of familie (2/3). 

Een andere deelnemer verbleef twee weken in kortverblijf in een woonzorgcentrum. 

 

4.2.1.6 Twijfels aan deelname project 

Weinig senioren hebben tijdens het project getwijfeld aan hun keuze om in te stappen in het project. 

Vijf van de acht hebben hier nooit aan getwijfeld en twee senioren hebben ooit/een paar keer 

getwijfeld. Toch was er één van de senioren die vaak/de hele tijd met twijfels zat.  

Tabel 66 Twijfels over deelname, senioren   

Op een bepaald moment tijdens het proces gedacht “had ik dit geweten, had 
ik niet deelgenomen” 

Aantal 

Ja, vaak/de hele tijd  1 

Ja, ooit/een paar keer 2 

Nee, nooit 5 

Totaal  8 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

De redenen om af en toe te twijfelen werd door één senior toegeschreven aan de slechte 

communicatie tussen de bewoner en de aannemer. Ook het achterlaten van werkmateriaal in de 

woning kon twijfels over deelname veroorzaken. 

Tot slot gaf één deelnemer tijdens een post-renovatie interview aan gedurende het hele proces vaak 

te hebben gedacht dat deelname geen goed idee was. Deze senior geeft aan het proces als heel 

overweldigend te hebben ervaren waarbij vooral onduidelijkheden in de communicatie, onvoldoende 

inspraak, slechte afwerking en onvoorziene kosten veel stress hebben veroorzaakt.  

4.2.2 Tevredenheid over de woning 

We zien dat de helft van de senioren tevreden was met de woning (zeer tevreden of eerder tevreden) 

vóór de renovatie (Tabel 67). Dit is ongeveer hetzelfde aandeel als wat we bij de doelgroep 

noodeigenaars vonden en dus ook bij de groep senioren betekent dit een veel lager aandeel dan wat 

gemiddeld voor heel Gent gevonden werd in 2020 (Stadsmonitor: 84 % tevreden met de woning). 
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Na de renovatie zien we dat 7 van de 8 senioren tevreden zijn over hun woning; 5 van de bevraagde 

senioren zijn zelfs zeer tevreden. Er is echter ook één van de acht senioren die zeer ontevreden is 

over de woning. Deze ontevredenheid schemert door in vele aspecten van het project (zie verderop). 

Tabel 67 Tevredenheid over de woning, senioren 

 Aantal baseline Aantal post-renovatie 

Zeer ontevreden 1 1 

Eerder ontevreden 3 0 

Noch tevreden, noch ontevreden 1 0 

Eerder tevreden 2 2 

Zeer tevreden 3 5 

Aantal 10 8 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Figuur 17 Tevredenheid over de woning, senioren 

  

N voor de renovatie = 10; N na de renovatie = 8 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

 

Senioren die vóór de renovatie niet tevreden waren over hun woning, gaven vaak aan dat dit te 

maken had met situaties van vocht of lekken. Ook geur- of geluidshinder werden aangehaald, alsook 

een onveilig gevoel in de woning (omwille van de staat van de woning). 

In de post-renovatie bevraging werd de ontevredenheid door één van de senioren verklaard door 

het gevoel dat de eigen woning niet meer als ‘eigen’ aanvoelde wegens onafgewerkte zaken en chaos 

in huis. Dit heeft natuurlijk ook deels te maken met het feit dat sommige deelnemers heel snel na de 

renovatie moesten bevraagd worden waardoor alles nog niet terug op orde was in de woning. 

 

Baseline

Zeer ontevreden

Eerder ontevreden

Noch tevreden, noch ontevreden

Eerder tevreden

Zeer tevreden

Post-renovatie

Zeer ontevreden

Eerder ontevreden

Noch tevreden, noch ontevreden

Eerder tevreden

Zeer tevreden
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Er kwamen eveneens reacties over de redenen van tevredenheid. Deze hebben betrekking op de 

ontzorging die vanuit GKO is gekomen om de woning te verbeteren maar ook over tevredenheid 

over het eindresultaat (mooi, proper), zelfs al moeten er hier en daar nog zaken gebeuren. 

“Ik zou het zelf niet kunnen zonder hulp. Het is een geruststelling dat de dure werken gerealiseerd is en zeker met 

de huidige energieprijzen” 

“Ik kan soms opstaan en denken: 'zo hemels, mijn huisje is zo proper nu'” 

“GKO heeft zeer veel betekend voor mij. Mijn woning was een beetje een werf: ooit begonnen met vloeren uit te 

breken en keuken, uiteindelijk om allerlei redenen niet meer kunnen verder doen. Ik zag er geen beginnen aan. 

GKO was dus voor mij een geschenk uit de hemel. Ik ben ook blij dat er dankzij GKO ook een architect 

betrokken was bij de werken. Verder ben ik heel dankbaar voor de hulp bij de administratie en de aanvragen van 

premies, want ik ben daar zelf niet sterk in. Heb nu ook een boost gekregen om een aantal zaken zelfstandig 

verder aan te pakken. Ik weet nu hoe het gaat met aannemers, ik ken bedrijfjes en heb er ook terug te energie 

voor.” 

“In grote mate ben ik wel tevreden van het huis, maar de werken moeten nog verder aangepakt worden: de 

heraanleg van de tuin waarin gegraven werd voor leidingen, verder opruimen, vochtproblemen boven aanpakken, 

verder isoleren, verder bekijken van mogelijk nieuw vochtprobleem” 

4.2.3 Staat en aangepastheid van de woning 

De staat van de woningen werd bij de senioren evenals bij de noodeigenaars bepaald aan de hand van 

het aantal strafpunten die de woning kreeg ten gevolge van bepaalde gebreken (cf rapport 

Woonkwaliteit en energieprestatie – deelrapport D4.4.4 Final report evaluation). Daarnaast werd ook 

een kwalitatief verslag opgemaakt door de ergotherapeut om met het oog op toegankelijkheid en 

aangepastheid een objectieve evaluatie over de woning te maken. Complementair aan de objectieve 

beoordelingen is het belangrijk een zicht te krijgen op hoe de bewoner de woning zelf ervaart.  

4.2.3.1 Aangepastheid 

Tabel 68 biedt een overzicht van de mate van aangepastheid van een aantal aspecten van de woning. 

De items die opgenomen werden in de vragenlijst en in de tabel hieronder zijn gebaseerd op de 

vragenlijst van het Ouderenbehoefteonderzoek (De Wiite, Smetcoren et al, 2012, Verté, E., De Witte, 

N. & Verté, D., 2018).) Zo kunnen de cijfers met het algemeen percentage voor Gent vergeleken 

worden. Om het percentage te berekenen van onaangepaste woningen per item, worden de 

antwoorden “noch niet van toepassing, noch van toepassing”, “eerder van toepassing” en “helemaal 

van toepassing” samengenomen. Deze vragen zijn enkel in het baseline-interview gesteld. 

Twee van de tien senioren in GKO vindt zijn woning te groot. Eén van de tien vindt deze te klein. 

Voor Gent algemeen lagen de cijfers in beide gevallen hoger (25% vindt zijn woning te groot; 15% 

vindt ze te klein; Verté, De Witte & Verté, 2018). We kunnen dus (voorzichtig) besluiten dat de 

senioren in GKO de grootte van hun woning minder dan gemiddeld voor Gent onaangepast vinden.  

Het merendeel van de senioren in GKO (9 van de 10) vindt dat de woning onaangepast is wat de 

staat ervan betreft (in slechte staat of slecht onderhouden). Slechts 16% van de 60+-jarigen van Gent 

vindt dit. Er is dus een veel groter aandeel senioren in GKO dan in Gent gemiddeld dat de staat van 

de woning slecht vindt.  

Bij twee van de tien deelnemende senioren zijn er trappen om de woning te betreden en eveneens 

bij twee van de tien zijn er te hoge drempels (binnen of buiten). Het lijkt dus dat de toegankelijkheid 

redelijk is wat betreft het trappen moeten doen om de woning te betreden of de aanwezigheid van te 

hoge drempels binnen of buiten. Er zijn wel bij alle senioren trappen in de woning aanwezig en de 

meesten moeten ook trappen gebruiken om naar het toilet te kunnen gaan. 
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Vier van de tien senioren in GKO vindt dat de woning te duur is. Dat is dubbel zoveel als voor 

Gent gemiddeld waar slechts twee op tien ouderen vinden dat de woning te duur is. Voor de helft 

van de senioren in GKO is de woning ook onaangepast qua inbraakgevoeligheid. Voor senioren in 

heel Gent is dit slechts een op vier (27%). Er is dus ook op dat vlak een grotere dan gemiddelde 

onaangepastheid bij de senioren van GKO. 

Drie van de tien senioren in GKO vinden dat de woning onaangepast is qua gerieflijkheid. Ook dit 

is weer dubbel zoveel dan voor heel Gent (14,8%). De woningen van de senioren in GKO zijn zeer 

onaangepast betreffende de gehorigheid; dit is namelijk het geval bij 8 van de 10 senioren in GKO. 

Ter vergelijking: slechts bij 23% van de ouderen in heel Gent is de woning onaangepast qua 

gehorigheid.   

Meer dan de helft van de deelnemende senioren (6/10) vindt de woning moeilijk warm te stoken. 

Bij de ouderen in Gent is dit gemiddeld bij 21,3% het geval. Drie van de tien van de senioren in GKO 

vindt dat er te weinig comfort is in zijn of haar woning; ook dit percentage ligt gemiddeld veel lager 

in Gent (16,5%).  

We kunnen dus besluiten dat de onaangepastheid van de woning bij de senioren van GKO veel 

hoger ligt dan wat gemiddeld voor Gentse senioren gevonden werd op basis van het 

Ouderenbehoefteonderzoek van eind 2017. Dit betekent dat de woningen van de deelnemende 

senioren beantwoorden aan het profiel van de doelgroep die GKO wenste te bereiken. 

 

Tabel 68 Aangepastheid van de woning, baseline  

Aantal antwoordt …  
(totaal=10) 

 

Helemaal 
niet van 

toepassing 

 

(1) 

Eerder 
niet van 

toepassing 

 

(2) 

Noch niet 
van 

toepassing
/noch van 
toepassing 

(3) 

Eerder 
van 

toepassing 

 

(4) 

Helemaal 
van 

toepassing 

 

(5) 

Aantal 

onaange-
past  

(kolom 
3+4+5) 

Woning is te groot 6 2 0 1 1 2 

Woning is te klein 7 2 0 0 1 1 

Woning in slechte staat/slecht 
onderhouden 

1 0 3 4 2 9 

Trappen doen om de woning te 
betreden 

6 2 0 0 2 2 

De drempels zijn te hoog 
(binnen/ buiten) 

4 4 1 1 0 2 

Er zijn trappen in de woning 0 0 0 0 10 10 

Ik moet trappen doen om naar 
het toilet te gaan 

3 0 0 6 1 7 

Woning is te duur  5 1 0 3 1 4 

Woning is inbraakgevoelig 5 0 1 1 3 5 

Woning is weinig gerieflijk 4 3 1 1 1 3 

Woning is te gehorig (slechte 
geluidsisolatie) 

1 1 2 3 3 8 

Woning is moeilijk warm te 
stoken 

3 1 0 3 3 6 

Er is onvoldoende comfort in de 
woning 

4 3 1 2 0 3 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 
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4.2.3.2 Gebruik van ruimte 

Vóór de renovatie gaven 6 van de 10 senioren aan dat er kamers in de woning waren die niet of zeer 

weinig kunnen worden gebruikt (Tabel 69). Na de renovatie geven nog 3 van de 8 deelnemende 

senioren aan dat er kamers zijn die niet gebruikt kunnen worden. 

Tabel 69 Aanwezigheid kamers die niet/zeer weinig kunnen worden gebruikt, senioren 

 Baseline Post-renovatie 

Er zijn kamers die niet/zeer weinig kunnen worden gebruikt  6 3 

Aantal antwoorden 10 8 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Vóór de renovatie hadden de redenen waarom een kamer niet of nauwelijks bruikbaar was te maken 

met de staat van de woning of de kamer (zoals het (nog) niet afgewerkt zijn) maar ook met de 

toegankelijkheid (moeilijk bereikbaar, niet goed kunnen manoeuvreren in de kamer, niet meer 

bruikbaar) of omdat de kamer niet meer nodig was. Zes van de acht senioren geeft aan dat de situatie 

in verband met kamers die niet gebruikt konden worden, dezelfde is voor en na de renovatie. Twee 

personen geven aan dat de situatie verbeterd is. Uit het antwoord naar de reden waarom er nog steeds 

kamers zijn die niet gebruikt worden, blijkt dat deze kamers niet gerenoveerd werden.  

“Ik had graag één van de kamers als logeerkamer ingericht voor de kleinkinderen. Maar men heeft de centrale 

verwarming niet doorgetrokken tot daar, en bovendien staat nu alle rommel verzameld in die kamer.” 

“Die kamers zijn in slechte staat. Het zijn geen aangename ruimtes: plaaster van de muren is afgebrokkeld, en het 

behang is weg.” 

 

Na de renovatie gaven twee senioren aan bepaalde ruimtes meer te gebruiken. Dit ging onder 

andere over een keuken die nu opnieuw een bruikbare keuken is en waar er dus veel vaker dan tevoren 

wordt gekookt. Eén senior gaf aan een bepaalde ruimte waar het sinds de renovatie niet meer binnen 

regent meer te gebruiken. Drie van de acht senioren gaven aan nog niet zo’n goed zicht te hebben op 

het gebruik van bepaalde kamers omdat er nog bijkomende werken nodig zijn en/of omdat er nog te 

veel gerief opgeborgen staat omwille van de renovatiewerken.  

Op de vraag of de werken in de woning een impact hebben op de mate van zelfstandig 

functioneren in huis, geven drie van de acht deelnemers aan dat vooral de veranderingen in de 

badkamer hier een impact op hebben. In twee gevallen maakt het feit dat de badkamer nu vernieuwd 

en veel toegankelijker is, het gebruik ervan veel aangenamer. Voor één senior heeft de aanpassing 

ervoor gezorgd dat de bewoner terug vlot zelfstandig naar het toilet kan en dat de 

thuisverpleegkundige vlotter kan helpen met het wassen van de bewoner.  

 

4.2.3.3 Hinder 

Vóór de renovatie gaven de deelnemende senioren volgende vormen van hinder in de woning 12 

maanden voorafgaand aan het interview te hebben ondervonden: schimmel op binnen- en/of 

buitenmuren (4/10 meestal tot altijd), insijpelend vocht langs muren of vloer (4/10 meestal tot altijd) 

en te koud in de winter (4/10 meestal tot altijd). Te koud in de winter was de meest voorkomende 

hinder (8/10 gaf aan dat het soms of meestal/altijd voorkomt).  

Na de renovatie zagen we op alle vlakken een verbetering. Zo werd de hinder door insijpelend 

vocht langs raamwerk niet meer waargenomen. Op de geurhinder bij één deelnemer na, komt geen 
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enkele vorm van hinder nog vaak voor. Vooral bij ‘te koud in de winter’ zien we een grote verbetering. 

Slechts twee van de tien senioren hadden vóór de renovatie nooit of zelden last van te koude hebben 

in de winter, terwijl na de renovatie zes van de acht dit aangeven. 

Tabel 70 Hinder in de woning bij senioren GKO, laatste 12 maanden/sinds renovatie, senioren 

Aantal met … 
Nooit of 
zelden  

Soms  

 

Meestal tot 
altijd  

Aantal 

Geurhinder (slechte geur, stank) Base 4 4 2 10 

Post 6 1 1 8 

Last van ongewenste dieren  Base 5 3 2 10 

Post 4 4 0 8 

Lawaai  Base 4 5 1 10 

Post 5 3 0 8 

Schimmel binnen- en/of 
buitenmuren 

Base 5 1 4 10 

Post 5 3 0 8 

Insijpelend vocht langs dak Base 5 2 2 9 

Post 6 2 0 8 

Insijpelend vocht langs muren of 
vloer 

Base 6 0 4 10 

Post 7 1 0 8 

Insijpelend vocht langs raamwerk Base 7 1 2 10 

Post 8 0 0 8 

Te koud in de winter Base 2 4 4 10 

 Post 6 2 0 8 

Te warm in de zomer Base 6 3 1 10 

 Post 6 1 0 7 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 
 
 
 

Daar waar de hinder bestond vóór de renovatie (Tabel 71) vinden we voor sommige vormen van 

eerder bestaande hinder dat ze bij sommigen verdwenen zijn zoals geurhinder (zie citaat hieronder) 

of insijpelend vocht langs het dak of bij sommigen verdwenen zijn (schimmel op binnen- en 

buitenmuren, te koud in de winter).  

“Ik had vroeger echt een geurprobleem: de beerput ter hoogte van keuken/badkamer was ingestort, ik schaamde me 

hiervoor en ging vaak ook vroeg slapen om 's avonds niet in de stank te zitten. Via GKO is de beerpunt nu 

verplaatst en hersteld.” 

Toch zijn er blijkbaar nog een aantal persistente vormen van hinder blijven bestaan en komen soms 

voor, zoals last van ongewenste dieren, lawaai, schimmel op binnen- en buitenmuren, insijpelend 

vocht langs muren of vloer (zie citaat hieronder), te koud in de winter of te warm in de zomer. 

Gemiddeld zien we dus een verbetering (zie hierboven) maar bij sommigen zijn problemen blijven 

bestaan. 

 

“Er was een kleine beetje opstijgend vocht ter hoogte van de schouw (niet zichtbaar) maar dat is behandeld. Er is 

echter mogelijk nieuw vochtprobleem ontstaan door de werken doordat er een waterleiding is geraakt. Dit is wel 

hersteld, maar mogelijk nog niet volledig opgelost.” 
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Tabel 71 Hinder in de woning bij senioren GKO sinds de renovatie, senioren waar probleem bestond 

voor de renovatie 

Aantal met … 
Nooit of 
zelden  

Soms  

 

Meestal tot 
altijd  

Aantal 

Geurhinder (slechte geur, stank) 2 1 1 4 

Last van ongewenste dieren 0 4 0 4 

Lawaai 1 3 0 4 

Schimmel binnen- en/of buitenmuren 1 1 0 4 

Insijpelend vocht langs dak 3 1 0 4 

Insijpelend vocht langs muren of vloer 1 1 0 2 

Insijpelend vocht langs raamwerk    0 

Opstapeling vuilnis    0 

Te koud in de winter 2 1 0 3 

Te warm in de zomer 0 1 0 1 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

4.2.3.4 Comfort 

Tot slot bekijken we de tevredenheid van de senioren inzake algemeen comfort in de woning, zowel 

in de zomer als in de winter. We vonden geen uitersten inzake tevredenheid maar eerder een soort 

gemiddelde tevredenheid; de resultaten bevinden zich in het spectrum ontevreden tot tevreden.  

Na de renovatie zien we een verschuiving in de richting van meer tevredenheid (de resultaten zijn 

opgeschoven en bevinden zich in het spectrum noch tevreden, noch ontevreden tot zeer tevreden). 

Voor de observaties over comfort tijdens de zomer moeten we hier wel opmerken dat er slechts zes 

senioren al een uitspraak konden doen over het comfort tijdens de zomer. De anderen hebben nog 

geen zomer meegemaakt na de renovatie. Op basis van de beperkte observaties kan gesteld worden 

dat de tevredenheid over het comfort zowel in de zomer als in de winter toegenomen is. 

Tabel 72 Tevredenheid over algemeen comfort in de woning, senioren 

Aantal  Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Aantal 

Zomer Base 0 2 2 6 0 10 

 Post 0 0 1 4 1 6 

Winter Base 0 3 2 5 0 10 

 Post 0 0 1 5 2 8 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

De toegenomen tevredenheid over het comfort in de winter heeft vooral te maken met de warmte in 

de woning. De senioren vermelden dat het minder koud is, en dat dit te danken is aan de 

isolatiemaatregelen en het omgaan met de thermostaat zodat er een meer constante temperatuur 

heerst. 

 

“Er is sowieso minder kou door de isolatiemaatregelen (nieuw glas en isolatie in het plat dak). Daarnaast ga ik 

zelf ook anders om met de verwarming. Ik heb nu een thermostaat die ik op 18°C zet overdag, dat geeft meer 

continue warmte dan de kachel af en toe eens opzetten.” 
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Toch zijn er ook nog opmerkingen over het omgaan met de centrale verwarming. Dit duidt op het 

belang van de nazorg en de bewoners leren omgaan met de beter geïsoleerde en verwarmde woning 

zodat deze niet leidt tot nieuwe problemen of ontevreden gevoelens (dus leren over ventilatie en 

bediening centrale verwarming). 

 

“Met de centrale verwarming is het niet meer zo warm als met de kachels vroeger. Dat vind ik ergens jammer. In 

het begin konden we ook nog niet goed overweg met de bediening van de CV.” 

4.2.4 Wonen en identiteit 

Hieronder overlopen we enkele zaken die aan de senioren gevraagd werden en verband houden met 

de woning en de identiteit. 

4.2.4.1 Opvatting over de woning 

We bekijken eerst hoe de bewoner naar de woning kijkt (Tabel 73). Zeven senioren hebben deze 

vraag beantwoord na de renovatie. Vijf van de zeven senioren zien hun woning als een definitieve 

woning, een woning waarin ze oud willen worden. Dit percentage valt daarmee gelijk met wat in 2013 

gevonden werd voor heel Vlaanderen waar 64% van de eigenaars aangaf hun woning als een 

definitieve woning te zien (Pannecoucke & De Decker, 2015). 

Twee senioren zien de woning niet als een ideale woning maar wel als een woning om nog een hele 

tijd te kunnen blijven wonen.  

Tabel 73 Opvatting over de woning na de renovatie, senioren 

 Aantal 

Een definitieve woning, waarin ik oud wil worden 5 

Een woning die het best past bij mijn huidige levensfase, maar waarin ik niet denk altijd te blijven wonen  

Niet mijn ideale woning, maar wel de woning waarin ik hoop nog een hele tijd te kunnen blijven wonen 2 

Een tijdelijke oplossing, ik ben op zoek naar een betere woning   

Een woning die best past bij mijn financiële situatie  

Een noodoplossing  

Andere  

Aantal 7 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

De twee bewoners die aangeven dat het niet hun ideale woning is, hebben hiervoor uiteenlopende 

redenen. Bij de ene is het een wens, maar er is onzekerheid over de financiële situatie. 

 

“Of ik er zal blijven wonen, is afhankelijk van de financiële situatie. Deze woning is mijn eigendom en het is ok en 

ik beschouw het als een deel van mijn toekomstig pensioen.” 

 

De andere persoon maakt een vergelijking met de vroegere situatie en heeft een uitgesproken wens 

gericht op alternatieve woonvormen. 

 

“Gekocht na scheiding, had vroeger veel grotere benedenruimte, is te klein nu, ik heb veel boeken. Wil graag 

verhuizen naar cohousing, maar zoiets moet zich aandienen.” 
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Wanneer we vragen naar hoelang men nog in de woning denkt te blijven wonen, antwoorden vijf 

van de acht senioren dat ze er zo lang mogelijk willen blijven wonen (Tabel 74).  

Tabel 74 Hoe lang in de woning blijven wonen, senioren 

 Aantal 

Minder dan 1 jaar  

Tussen 1 en 5 jaar  

Meer dan 5 jaar 1 

Meer dan 10 jaar  

Zo lang mogelijk 5 

Weet het niet 2 

Aantal 8 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Sommige deelnemers geven ook aan dat hun visie op het blijven wonen in de woning, veranderd is 

door deelname aan GKO. Zij hadden lange tijd geworsteld met het eventueel zoeken van een andere 

woning, maar dit was verre van evident. 

 

“Vroeger had ik niet gedacht om hier zo lang mogelijk te willen wonen. Het huis is in slechte staat en gedacht aan 

verkopen, maar toen bleek dat wachtlijst voor een sociale woning langer is dan 10 jaar, het toch maar niet gedaan. 

Ben heel blij met aanpassingswerken zodat lang wonen mogelijk zal zijn en op termijn, als het nodig is, kan het bed 

in de living staan.” 

 

4.2.4.2 Graag thuis zijn 

Op de vraag hoe graag men thuis is (Tabel 75), antwoordden de meesten (6/8) dat ze graag thuis zijn 

(“zeer graag” of “graag”) in het interview vóór de renovatie. Als toelichting bij het graag thuis zijn 

werd vooral de eigen plek, een plek waar men zich goed voelt, waar men zijn activiteiten kan doen, 

vermeld. Toch gaf er ook iemand aan totaal niet graag thuis te zijn. Deze deelnemer gaf aan veel 

zorgen te hebben om het huis, veel last te hebben van bepaalde zaken (o.a. geurhinder) en sowieso 

niet graag alleen thuis te zijn.  

Na de renovatie zien we niet zoveel wijzigingen. De persoon die niet heel graag thuis was voor de 

werken, is dit nog steeds deels wel omwille van het alleen thuis zijn. Ook bij respondenten die ‘graag’ 

antwoorden, zien we dat eenzaamheid wel vaker een argument is om niet ‘heel graag’ te antwoorden. 

Eén deelnemer die vóór de renovatie wel graag thuis was, is dit niet meer na de renovatie. Dit is te 

wijten aan de ontevredenheid over allerlei zaken gelinkt aan de deelname aan GKO en die dagelijks 

een vorm van stress bezorgen.   
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Tabel 75 Graag thuis zijn, senioren 

Aantal  Baseline Post-renovatie 

Zeer graag thuis zijn 4 3 

Graag thuis zijn 5 3 

Niet bijzonder graag thuis zijn 0 1 

Totaal niet graag thuis zijn 1 1 

Aantal 10 8 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

 

4.2.4.3 Sociale contacten in de woning 

Vervolgens bekijken we hoe vaak de senioren sociale contacten (familie, vrienden, kennissen, buren) 

hadden in de eigen woning (op uitnodiging of spontaan) (Tabel 76). Vóór de renovatie antwoordde 

slechts één van de tien senioren dat dit nooit of bijna nooit gebeurde (in tegenstelling tot de 

noodeigenaars waar dit bij één op vier het geval was). Zes van de tien senioren ontmoetten zelfs één 

of meerdere keren per week vrienden, kennissen, buren of familie in hun woning. We kunnen dus 

stellen dat het sociaal contact in de woning bij de senioren van GKO vóór de renovatie groter was 

dan bij de gemiddelde noodeigenaar van GKO.  

Tabel 76 Intensiteit van sociale contacten senioren in de eigen woning, voor de renovatie 

 Aantal 

Nooit of bijna nooit 1 

Eén of meerdere keren per maand 3 

Eén of meerdere keren per week 6 

Aantal 10 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

De redenen die gegeven werden als verklaring waarom men nooit of bijna nooit sociale contacten 

ontmoet in de eigen woning hadden meestal niet met de staat van de woning te maken. Toch werd 

de kleine living of de niet gerenoveerde staat van de woning ook aangehaald als reden waarom men 

niet méér of andere sociale contacten thuis heeft. Alhoewel slechts in zeer beperkte mate, wordt 

schaamte expliciet vermeld als element. Schaamte is een negatieve identiteitsbepaler (in de literatuur 

wordt een causaal verband met negatieve zelfevaluatie aangehaald; zie bv. Schalkwijk, 2003; van 

Tongeren, 2008). 

Aangezien ten tijde van sommige van de interviews nog coronamaatregelen golden die het sociaal 

contact binnenshuis toch enigszins beperkten, werd de vraag naar sociale contacten hypothetisch 

geformuleerd, als de verwachtingen omtrent sociale contacten na de renovatie ten opzichte van vóór 

de renovatie. De meeste senioren verwachten dat de mate van sociale contacten in de woning dezelfde 

zal zijn als vroeger. Eén senior geeft aan meer sociale contacten te verwachten maar er is ook iemand 

die minder sociale contacten in de eigen woning verwacht. 
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Tabel 77 Verwachte sociale contacten in de eigen woning na de renovatie, senioren 

Ten opzichte van voor de 
renovatie (N) 

Minder dan 
vroeger 

Zelfde als vroeger 
Meer dan 
vroeger 

Aantal 

Na de renovatie 1 6 1 8 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

4.2.4.4 Motivatie opruimen en poetsen 

Hieronder (Tabel 78) zien we dat de helft of meer deelnemende van de senioren het vóór de renovatie 

moeilijk vond om de motivatie te vinden om de woning op te ruimen (5/10) of te poetsen (6/10). 

Het percentage senioren dat het gemakkelijk vond om de motivatie te vinden om op te ruimen of te 

poetsen was daarmee lager dan gemiddeld bij de noodeigenaars. Dit kan te maken hebben met 

kenmerken eigen aan de gemiddeld hogere leeftijd van de senioren. Gezondheidsproblemen werden 

vermeld als verklaring voor het moeilijk vinden (depressie of fysieke gezondheidsproblemen) maar 

ook redenen die te maken hadden met de toestand van of in de woning of ruimtegebrek (toestand 

woning, delen niet afgewerkt, veel hoeken en/of kleine ruimtes, veel gerief in de woning).  

Na de renovatie lijkt er op het vlak van opruimen niet zoveel gewijzigd. Er zijn nog steeds enkele 

senioren bij wie opruimen moeilijk (3/8) valt, zelfs zeer moeilijk. Deze deelnemers geven aan dat dit 

ligt aan het feit dat het huis klein is in verhouding tot de hoeveelheid spullen die ze hebben. Bij enkele 

deelnemers is ook nog niet alles terug op zijn plaats gezet sinds de renovatie. Er geven nog twee 

senioren aan dat poetsen zeer moeilijk is. Dit hangt deels samen met de redenen waarom men moeilijk 

kan opruimen. Ook hier valt het moeilijk te zeggen of dit slechts een kortetermijneffect is. Op het 

vlak van motivatie vinden om op te ruimen en nog meer om te poetsen is het dus nog niet duidelijk 

of er een verbetering voor senioren is.  

Waar wel een hogere motivatie bestaat, wordt dit door de bewoners wel toegeschreven aan de 

renovatie (zie citaten): o.a. aan het beter kunnen indelen en de beperkte ruimte efficiënter kunnen 

gebruiken, grote opruiming gedaan tijdens de renovatie (bv. naar het containerpark geweest). 

Sommigen geven ook aan dat ze recent een poetshulp hebben ingeschakeld (al dan niet tijdelijk naar 

aanleiding van een operatie). 

 

“Het vraagt een inspanning zo een klein huis met 2 verdiepingen en het is niet evident om op te ruimen en alles een 

plaats te geven. Door renovatie kon en kan ik het wat herindelen, de werken zijn stimulans om zelf zaken te 

verbeteren.” 

 

“Ik heb een stofallergie, dus ben wel geneigd om voldoende te poetsen, ik vind het ook niet zo erg. Ik voel wel dat ik 

door de leeftijd minder aankan dan vroeger, dat komt ook door een operatie die ik had. Heb in aanloop van de 

werken wel zeer veel opgeruimd, ben veel naar het containerpark geweest.” 
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Tabel 78 Motivatie vinden om de woning op te ruimen/te poetsen, senioren 

Aantal vindt … Baseline Post-renovatie 

Opruimen/poetsen Opruimen Poetsen Opruimen Poetsen 

Zeer moeilijk 0 0 2 2 

Moeilijk 5 6 1 0 

Gaat wel 3 3 3 4 

Gemakkelijk 2 1 2 2 

Aantal 10 10 8 8 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

4.2.5 Veilig voelen in de woning en vallen 

Alle senioren in GKO voelen zich (redelijk) veilig in hun woning. De helft voelt zich zeer veilig en 

de andere helft ‘redelijk veilig’. Na de renovatie bleef dit min of meer gelijk (zie Tabel 79). De oorzaak 

van het relatieve onveiligheidsgevoel leek zich vooral buiten de woning te situeren en had te maken 

met (een verleden van) inbraken in de buurt of de eigen woning.  

Tabel 79 Zich veilig voelen in de woning, senioren 

 Baseline: aantal senioren voelde zich … Post-renovatie: aantal senioren voelt zich … 

Zeer veilig 5 5 

Redelijk veilig 5 2 

Niet veilig 0 0 

Aantal 10 7 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Bij senioren kan er een angst om te vallen bestaan en soms zijn ze al eens gevallen, binnen of buiten. 

Daarom is het belangrijk dat de woning valveilig is en dat ze zich er gerust kunnen voelen. Er werd 

gevraagd of men ooit al is gevallen in de eigen woning en of men angst heeft dat dit opnieuw zou 

gebeuren.  

Tabel 80 Vallen en valangst in de eigen woning, senioren 

 
Baseline: aantal al eens 

gevallen in de eigen woning 
Post-renovatie: aantal keer 
gevallen sinds de werken 

Al eens gevallen  7 1 

   Al één keer 5 1 

   Al meerdere keren 2 0 

Aantal antwoorden 10 7 

Aantal senioren heeft angst om (nog) eens te vallen 
in de woning 

4 3 

Aantal antwoorden 10 7 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 
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Van de senioren in GKO was vóór de renovatie 7 van 10 senioren al één keer (5 senioren) of zelfs 

meerdere keren (2 senioren) gevallen in de eigen woning (Tabel 80). Uit de toelichtingen hierbij bleek 

dat de senioren dit niet altijd aan de toestand van de woning toeschreven. We vonden wel dat de trap 

als oorzaak werd gegeven (ondiepe treden, geen leuning) of struikelen (over draad naaimachine, over 

tapijt, bij stofzuigen). Sinds de renovatie was slechts één senior één keer gevallen in huis. 

Vier op tien van de senioren gaf aan angst te hebben om (nog eens) te vallen (Tabel 80). Dit 

percentage was opvallend lager dan het aandeel dat al één of meerdere keren gevallen is in zijn eigen 

woning. Bij degenen die al eens gevallen waren in hun woning, zagen we dat ongeveer de helft angst 

heeft om nog eens te vallen. Op de vraag naar de reden van de valangst, werd er slechts in de helft 

van de gegeven antwoorden naar de toestand van of in de woning verwezen (ontbrekende 

trapleuning, en teveel gerief in de keuken en wasplaats).  

Aanpassingen van de woning worden gezien als (kosten)effectieve valpreventie-maatregelen tegen 

bijvoorbeeld het breken van een heup bij senioren (Frick e.a., 2010). Toch hebben na de renovatie 3 

van de 7 senioren die deze vraag beantwoordden, nog steeds angst om te vallen. Eens men al eens is 

gevallen, blijft de angst hiervoor mogelijk een tijd bestaan.  

4.2.6 Betaalbaarheid van de woning en andere kosten 

Ten eerste werd gevraagd of men het gevoel had dat de uitgaven waren toegenomen of gedaald sinds 

deelname aan GKO. De meeste deelnemers geven aan dit niet te weten. De tijdsperiode na de 

renovatie is nog te kort om hier zicht op te hebben. Enerzijds vermoeden sommigen wel dat verbruik 

zal gedaald zijn door isolatiemaatregelen, maar anderzijds waren er in het laatste jaar enorme stijging 

in de energieprijzen zodat velen geen idee hebben naar waar de balans uitslaat. Eén deelnemer is 

ervan overtuigd dat het verbruik zal gestegen zijn (en dus ook de verbruikskosten) aangezien de 

verwarming vaker dan vroeger wordt aangezet. Eén deelnemer denkt dat de kosten gelijk zijn 

gebleven sinds de renovatie. 

Tabel 81 Gevoel wijziging uitgaven sinds deelname GKO, senioren 

 Aantal 

Mijn uitgaven zijn gedaald   

Mijn uitgaven zijn gestegen 1 

Mijn uitgaven zijn ongeveer hetzelfde gebleven 1 

Ik weet het niet 5 

Aantal 7 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

 

We bekijken hieronder (Tabel 82) of de senioren problemen ondervonden met het tijdig betalen 

van bepaalde kosten, zoals de afbetaling van de lening of de rekeningen voor de nutsvoorzieningen. 

Bij één van de vijf senioren was het in de 12 maanden voorafgaand aan het baseline interview 

voorgekomen dat ze betalingsproblemen hadden bij de afbetaling van de lening voor de woning (voor 

degenen die nog een lening hebben lopen), na de renovatie was dit bij deze senior ook al eens het 

geval geweest. Daarbovenop hadden drie van de tien senioren betalingsproblemen voor de 

gebruikskosten (elektriciteit, water, gas, stookolie). Zoals eerder vermeld ondervond in 2018 slechts 

5% van de eigenaars in Vlaanderen met hypotheek één keer, meerdere keren of elke maand, 

problemen met het betalen van de vaste woonkosten of verbruikskosten (samen beschouwd; Heylen 

& Vanderstraeten, 2019). In 2018 werd voor heel Gent gevonden dat 3% van de eigenaars 
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betalingsproblemen heeft ondervonden.  Na de renovatie werd dit nog niet vastgesteld, maar bij de 

meesten is de termijn kort, en wordt er ook nog een afrekening verwacht.  

Bij de renovatie werd er veel geïnvesteerd in de verbetering van de energie-efficiëntie van de woning 

maar werd er anderzijds een toename van de prijzen voor nutsvoorzieningen geobserveerd, en zou 

er eventueel een gedragsverandering kunnen optreden. Er kan bij sommigen dan ook een toename 

van de energiekosten verwacht worden omwille van meerdere redenen (vervanging hout door gas, 

meer constant gebruik van de verwarming, stijgende energieprijzen). Tot nu toe heeft geen enkele 

senior sinds de renovatie problemen ondervonden om de rekeningen van de nutsvoorzieningen te 

betalen. Toch verwachten sommige senioren dit in de toekomst. 

Tabel 82 Betalingsproblemen voorbije 12 maanden/sinds renovatie, senioren 

 “Ja, het is al eens voorgekomen de voorbije 12 
maanden/sinds de renovatie dat de rekening 
niet (op tijd) kon betaald worden” 

Baseline  

(periode van 12 maanden) 

Post-renovatie  

(periode van enkele maanden 
<6) 

Aantal 
Totaal aantal 
antwoorden 

Aantal 
Totaal aantal 
antwoorden 

Afbetaling lening voor de woning 1 5 1 7 

Rekening van de elektriciteit/water/gas/stookolie 3 10 0 7 

Gezondheidsuitgaven 2 10 1 7 

Terugbetaling aankopen op afbetaling (uitgezonderd 
woning) 

2 8 0 7 

Kosten voor zorg en ondersteuning 2 9 1 7 

Dagelijkse boodschappen/voeding 2 10 1 7 

Andere kosten 1 3 0 7 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

Verder ondervonden twee van de tien senioren het jaar voor het baseline interview problemen bij 

het betalen van gezondheidsuitgaven, twee van acht bij de terugbetaling van goederen gekocht op 

afbetaling, twee van negen bij de betaling van kosten voor ondersteuning en zorg, en twee van de 

tien bij de dagelijkse boodschappen. 

Na de renovatie had er één senior al betalingsproblemen ondervonden bij het betalen van de 

gezondheidskosten, kosten voor zorg en ondersteuning en kosten van dagelijkse boodschappen. Het 

is wel belangrijk op te merken dat de periode sinds de renovatie (veel) korter is dan 12 maanden. 

Hierdoor is vergelijking en uitspraken over verbetering of verslechtering van de 

betaalbaarheidssituatie onmogelijk. 

Sommige senioren vermelden wel dat ze door GKO de mogelijkheid hebben om de buffer die was 

aangelegd voor werken aan de woning, te reserveren voor mogelijke toekomstige betalingsproblemen. 

Ook de tegemoetkomingen die kunnen worden aangevraagd of reeds werden aangevraagd, kunnen 

daartoe bijdragen. 

“Ik had een klein beetje gespaard voor werken in huis. Door GKO is dit kleine spaarpotje er nog en is er dus een 

buffer. Investering met eigen middelen is er bijna terug uitgehaald door de premies die verworven werden (ik had niet 

verwacht dat dat zoveel ging zijn).” 

“De zoon doet nu de financiën. Door GKO kan er nu ook wat gespaard worden en zijn er een heel aantal dingen 

die kunnen aangevraagd worden en is er wat meer ruimte in de financiën.” 
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4.3 Buurtbetrokkenheid en sociaal kapitaal 

Bij de senioren van GKO konden we op basis van het baseline interview vaststellen dat zij eerder 

minder dan gemiddeld voor Gent (en minder dan de groep noodeigenaars) sociaal geïntegreerd 

waren, vooral omwille van het zich minder thuis voelen bij de mensen die in de buurt wonen. Het 

merendeel van de senioren was echter wel meer dan gemiddeld tevreden over de mate aan contact 

met de buren (in Gent algemeen is slechts 72% tevreden over het contact in de buurt21 en bij de 

noodeigenaars was dat 82%, zie Tabel 83) (zelfs al hadden ze misschien minder contact). Dit item 

werd enkel in het baseline-interview bevraagd. 

Tabel 83 Tevreden met de mate van contact met de buren, senioren 

 Senioren Noodeigenaars 

Ja 9 81,5 

Nee, ik zou liever meer contact willen 1 15,4 

Nee, ik zou liever minder contact willen 0 3,1 

Aantal huishoudens  10 65 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

Drie senioren geven wel aan dat ze in de toekomst verwachten meer actief te zijn in de buurt, 

evenveel senioren geven aan dat ze niet meer actief verwachten te zijn. De stap om deel te nemen 

aan nieuwe of onbekende activiteiten en het betreden van nieuwe interessesferen wordt met het ouder 

worden nog groter. 

“Heb geen interesse in dit soort activiteiten.” 

 

“Heb er wel al van gehoord van iets van sociale activiteiten, maar heb geen nood om hieraan deel te nemen.” 

 

Het is evenmin verwonderlijk dat de senioren met een bereidheid tot toekomstige deelname reeds 

actief waren in de buurt of ervaring hebben met soortelijke initiatieven.  

 

“Vroeger heb ik reeds aan buurtfeesten deelgenomen, zou dit in de toekomst ook terug doen.” 

 

De hoge activiteitsgraad kan eveneens een belemmering zijn de deelname. 

 

“Ja, maar doe wel al veel zaken, heb een drukke agenda.” 

 

Van de twee anderen, geeft er eentje aan misschien in de toekomst actiever te zullen zijn en een 

andere weet het nog niet. Het zou dus wel kunnen dat enkele senioren meer actief zullen worden in 

de buurt. Deze twijfelaars wijzen hiervoor onzekerheid als gevolg van veranderingen in de buurt of 

van de eigen fysieke toestand. 

  

"Ik heb vroeger nog meegeholpen aan organisatie van een BBQ in de buurt. Ik woon dan ook al heel mijn leven in de 

wijk.” 

  

“De laatste jaren zijn er veel veranderingen qua buren, ik zie dat nog niet zo gauw meer gebeuren. Mocht er iets 

georganiseerd worden, dan zou ik wel eens gaan kijken.” 

 

 

 

21 https://gent.buurtmonitor.be/jive/report?id=sl_evolutie: tevredenheid over het contact in de buurt 

https://gent.buurtmonitor.be/jive/report?id=sl_evolutie
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Zoals eerder aangehaald werd het community building luik van GKO bemoeilijkt (omwille van 

corona en omwille van de overstap naar stadsbrede werving en de verspreide ligging van de woningen 

van de deelnemers). We vinden, nog meer dan bij de noodeigenaars, dat er door de senioren eerder 

beperkt is deelgenomen aan activiteiten die werden georganiseerd binnen het kader van GKO (Tabel 

84).  

Tabel 84 Deelname aan groepsactiviteiten georganiseerd door of voor Gent knapt op  

Activiteit 
Nooit 

deelgenomen 
Eén keer 

deelgenomen 
Meerdere keren 
deelgenomen 

Aantal  

Informatiesessie georganiseerd voor 
mogelijke kandidaten, vòòr deelname 

8 0 0 8 

Deelname aan Facebook/WhatsApp 
groep 

8 0 0 8 

Activiteit georganiseerd voor/door 
GKO waarop je contact had met (een) 
andere deelnemer(s)  

7 1 0 8 

Bron:  GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

Slechts één senior heeft een keer deelgenomen aan een activiteit. Een senior geeft wel aan dat het 

leuk was om iets te maken voor het project, maar dat er geen contact was met anderen. Hier was 

misschien ook niet meteen nood aan. Twee senioren hebben deelgenomen aan een interview voor de 

nieuwsbrief. Eén senior heeft geparticipeerd aan een korte video die gemaakt werd voor het project. 

Anderen gaven aan geen nood te hebben aan sociale activiteiten. 

Bij de senioren lijkt er dus geen (groot) sociaal effect te bestaan van de community building 

inspanningen. 

4.4 Kleinkinderen 

Vijf van de zeven senioren die deelnamen aan de bevraging na de renovatie hebben kleinkinderen. 

Deze hebben heel variabele leeftijden (tussen 8 en 29 jaar). Vier van deze vijf senioren geven aan 

vroeger (toen de kleinkinderen kleiner waren) vaak voor opvang van de kleinkinderen te hebben 

gezorgd. Eén senior gaf aan dat de kleinkinderen in de winter niet konden blijven slapen omdat er 

geen verwarming in de logeerkamer was. De meeste senioren met kleinkinderen krijgen ongeveer 

wekelijks of maandelijks bezoek van deze kinderen.  

4.5 Onderbescherming en non-take up 

Evenals bij de noodeigenaars trachten we ook voor de senioren een idee te krijgen van de mate van 

onderbescherming. We bevragen of bepaalde tegemoetkomingen gekend zijn en indien gekend, of ze 

aangevraagd werden. Wanneer werd geantwoord dat een bepaalde tegemoetkoming niet relevant of 

niet van toepassing is, wordt deze observatie buiten beschouwing gelaten. De aantallen hebben dus 

enkel betrekking op de senioren voor wie de tegemoetkoming wel van toepassing wordt geacht. 

4.5.1 Kennis en aanvragen van sociale tegemoetkomingen 

In Tabel 85 worden de aantallen getoond van senioren die bepaalde tegemoetkomingen kenden ten 

tijde van het baseline interview en bij het interview na de renovaties. We zagen een vrij lage kennis 

van de winterpremie voor budgetmeter aardgas en/of elektriciteit (2/10), van het sociaal tarief voor 

Internet en Telefonie (2/9) en de aanvullende financiële hulp (3/10). We zien ook na de renovatie 
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nog steeds een zeer lage kennis van de winterpremie (2/8) en de aanvullende financiële hulp (1/7). 

Het sociaal tarief voor internet en telefonie lijkt na de renovatie beter gekend (6/8), en dit is voor een 

groot deel te danken aan het GKO project (4 van de 6 kent het door GKO). Er dient wel een 

kanttekening gemaakt te worden het al dan niet kennen van de bestaande tegemoetkomingen: het 

betreft een momentopname, dus het is mogelijk dat mensen een tegemoetkoming kennen en deze 2 

jaar later toch weer vergeten zijn.  

Er zijn ook twee senioren extra die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas hebben leren 

kennen door GKO. Ook leerde iemand het sociaal tarief voor water zo kennen. Er wordt ook nog 

gewezen op andere rechten of tegemoetkomingen die de senioren hebben leren kennen door Gent 

Knapt Op. 

“Via GKO ben ik met alle voordelen in contact gekomen. Ik heb nu een verpleegster, iemand die tweewekelijks 

kookt en vele sociale tarieven. Ook taxicheques omdat ik de bus en trein niet meer kan nemen.” 

Tabel 85 Kennis van sociale tegemoetkomingen 

Tegemoetkomingen 

Aantal KENT  Indien 
gekend post, 

aantal gekend 
door GKO 

 

Baseline Post-renovatie 

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas 9/10  7/7 2/6 

Sociaal tarief voor water 7/10 3/7 1/3 

Winterpremie voor budgetmeter aardgas en/of elektriciteit  2/10  2/8 0/2 

Verhoogde tegemoetkoming 8/10  7/8 0/6 

UiTPAS aan kansentarief 8/10 7/8 0/6 

Sociaal tarief voor Internet en telefonie 2/9 6/8 4/6 

(Equivalent) Leefloon 10/10 5/6 0/3 

Aanvullende financiële hulp 3/10 1/7 0/1 

Sociale kruidenier/andere voedselinitiatieven 7/10 6/8 0/5 

Reductie De Lijn 8/10 7/7 0/6 

Reductie NMBS 8/10 5/7 0/4 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (>=65 jaar) 5/10 4/7 1/4 

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 5/10 2/7 1/2 

Eenmalige tussenkomst energiezuinige maatregel (400,00 EUR)  2/7 1/2 

Kortingsbon Eandis twv 150 EUR voor energiezuinige koelkast of 
wasmachine 

 1/7 1/1 

Aankoop 2de hands PC Oxfam  1/8 0/1 

Ten laste name energiefactuur  0/8 0/8 

Pasoa (tussenkomst socio-cult participatie voor actieve dossiers bij 
het ocmw) (100 EUR per persoon, max 400 EUR per gezin) 

 1/8 0/8 

Tegemoetkoming medische kosten – ten laste name hospit. factuur  1/8 1/8 

Bon vuilniszakken IVAGO  5/8 1/8 

Dienstverlening DBSE  3/8 3/8 

    

Aantal (indien relevant) 9-10 6-8 1-6 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Voor het aanvragen van de tegemoetkomingen die gekend zijn door de senioren, bestonden ook 

drempels. De meest aangevraagde van de gekende tegemoetkomingen waren de verhoogde 
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tegemoetkoming, de UiTPAS aan kansentarief22 en de reducties bij het openbaar vervoer. Weinig 

gebruikt (aangevraagd) zijn het (equivalent) leefloon, het sociaal tarief voor water en de Sociale 

Kruidenier. Drempels met betrekking tot het aanvragen kunnen te maken hebben met de kennis over 

de procedure of de omslachtigheid van aanvragen. In het geval van de Sociale Kruidenier zou de 

afstand een rol voor de senioren kunnen spelen.  

Na de renovatie vinden we voor de meeste tegemoetkomingen die gekend zijn, een groot deel 

aanvragen. Sommige tegemoetkomingen zijn door iedere senior die ze kent ook aangevraagd (sociaal 

tarief voor elektriciteit en/of aardgas, sociaal tarief voor water, de verhoogde tegemoetkoming, de 

aanvullende financiële hulp en de éénmalige tussenkomst energiezuinige maatregel). Andere 

tegemoetkomingen die gekend zijn, worden niet door alle, maar toch door bijna alle senioren 

aangevraagd (sociaal tarief voor internet en telefonie en reductie De Lijn). Taxicheques worden 

vermeld door 2 senioren. Het aanvragen blijft op een laag pitje voor Sociale kruidenier of andere 

voedselinitiatieven. Administratieve en informatieve drempels blijven bestaan en kennis over de 

procedure, de omslachtigheid of de voorwaardelijkheid belemmeren nog steeds het aanvragen. Deze 

situatie is vergelijkbaar met deze van de noodeigenaars. 

Tabel 86 Aanvragen van (gekende) sociale tegemoetkomingen, na de renovatie 

Tegemoetkomingen 
Aantal  

VRAAGT AAN KENT 

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas 7 7 

Sociaal tarief voor water 3 3 

Winterpremie voor budgetmeter aardgas en/of elektriciteit  1 2 

Verhoogde tegemoetkoming 7 7 

UiTPAS aan kansentarief 5 7 

Sociaal tarief voor Internet en telefonie 5 6 

(Equivalent) Leefloon 3 5 

Aanvullende financiële hulp 1 1 

Sociale kruidenier/andere voedselinitiatieven 1 6 

Reductie De Lijn 6 7 

Reductie NMBS 3 5 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (>=65 jaar) 0  

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 0  

Eenmalige tussenkomst energiezuinige maatregel (400,00 EUR) 2 2 

Kortingsbon Eandis twv 150 EUR voor energiezuinige koelkast of wasmachine 0 1 

Aankoop 2de hands PC Oxfam 0 1 

Ten laste name energiefactuur 0 0 

Pasoa (tussenkomst socio-cult participatie voor actieve dossiers bij het ocmw) 
(100 EUR per persoon, max 400 EUR per gezin) 

1 1 

Tegemoetkoming medische kosten – ten laste name hospit. factuur 0 1 

Bon vuilniszakken IVAGO 5 5 

Dienstverlening DBSE 3 3 

   

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

 

22 Ook voor de senioren lijken de inspanningen om de UiTPAS bekend en gbruikt te maken dus te werken. 
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De redenen waarom gekende tegemoetkomingen niet worden aangevraagd, lijken vooral te 

ontstaan als gevolg van psychologische drempels of de inschatting van de eigen situatie en 

behoeften. Men wenst geen gebruik te maken van de dienst of ondersteuning of denkt niet in 

aanmerking te komen.  

 

“Ik ken de voedselbank wel, maar ga er liever niet naar toe.” 

“Zolang het lijkt, heb ik geen interesse in sociale kruidenier of andere vormen van voedselbedeling” 

Een senior geeft aan goed op de hoogte te zijn van voedselinitiatieven, maar vanuit een 

rechtvaardigheidsgevoel hiervan geen gebruik zal maken. 

“Sociale kruidenier: ik zou het niet juist vinden om met mijn inkomen hier gebruik van te maken” 

De procedures blijven een hindernis. Het kan ook zo zijn dat men niet volledig voldeed aan de 

voorwaarden om in aanmerking te komen, zoals voor de kortingsbon van Eandis. Een deelnemer 

had een koelkast online besteld maar de kortingsbon moet op voorhand aangevraagd worden, waarna 

hij bij een handelaar kan gebruikt worden aan de kassa. 

4.5.2 Kennis en aanvragen van renovatietegemoetkomingen 

Vóór de renovatie gaven negen van de tien senioren aan dat ze tegemoetkomingen voor 

renovatiewerken of energiebesparende investeringen kenden. De best gekende premies waren de 

premie voor dakisolatie van de Vlaamse overheid (door 8 van de 10 senioren gekend; ter vergelijking, 

deze was door slechts 4 op 10 noodeigenaars gekend) en de renovatiepremie van de Vlaamse overheid 

(door 7 van de 10 senioren gekend en slechts door 4 op 10 noodeigenaars). Drie van de tien kende 

de renteloze Vlaamse energielening (ongeveer hetzelfde percentage bij noodeigenaars). De 

aanpassingspremie van de Vlaamse overheid, toch gericht op o.a. deze doelgroep, was minder gekend 

(door één van de tien senioren). Maar vooral de premies van de netbeheerder waren helemaal niet 

gekend bij de senioren.  

Tabel 87 Kennis van (energetische) renovatietegemoetkomingen, senioren 

Percentage senioren 

Baseline 

Aantal kent  

Post-renovatie 

Aantal kent  

Indien gekend post 
(N), aantal gekend 

door GKO 

Aantal N Aantal N Aantal N 

Renovatiepremie van de Vlaamse overheid 7 10 5 6 2 5 

Aanpassingspremie van de Vlaamse 
overheid 

1 10 1 6 1 1 

(renteloze) Vlaamse energielening 3 10 2 7 1 2 

Premie voor dakisolatie van de Vlaamse 
overheid 

8 10 2 6 1 2 

Premies voor beschermde klanten van de 
netbeheerder voor o.a. isolatie  

0 10 0 5  0 

Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder 0 10 1 6 1 1 

Burenpremie van de netbeheerder 0 10 0 5  0 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Verder werden de gekende premies heel weinig aangevraagd (Tabel 88). Er is ook bij de senioren 

dus ook niet alleen een kennisdrempel aanwezig (wel in mindere mate dan bij de noodeigenaars), 
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maar vooral een aanvraagdrempel. Zoals vermeld voor de noodeigenaars, speelt bij de senioren 

vermoedelijk ook de voorfinanciering een rol maar zeker ook het organiseren van de renovatie.  

Op het eerste zicht lijkt de kennis niet echt toegenomen te zijn (Tabel 87). Enkele 

renovatietegemoetkomingen zijn gekend geraakt via deelname aan Gent knapt op. 

Het aanvragen van gekende renovatietegemoetkomingen is wel toegenomen (Tabel 88). Ongeveer 

voor alle gekende renovatietegemoetkomingen werd ook een aanvraag gedaan. Eén senior die de 

energielening wel kent, maar niet heeft aangevraagd, geeft aan zich geen lening te kunnen permitteren. 

Tabel 88 Aanvragen van (energetische) renovatietegemoetkomingen, senioren 

Aantal heeft aangevraagd van aantal gekend (N) 
Baseline Post-renovatie 

Aantal N Aantal N 

Renovatiepremie van de Vlaamse overheid 1 7 5 5 

Aanpassingspremie van de Vlaamse overheid 0 1 1 1 

(renteloze) Vlaamse energielening 1 3 1 2 

Premie voor dakisolatie van de Vlaamse overheid 2 8 2 2 

Premies voor beschermde klanten van de netbeheerder voor o.a. 
isolatie  

- -  0 

Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder - - 1 1 

Burenpremie van de netbeheerder - -  0 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

De premies die al ontvangen werden, werden besteed om de energielening terug te betalen of 

werken uit te voeren.  

De aanwending van de premies die nog moeten ontvangen worden, zal in de meeste gevallen 

vermoedelijk ook aan de woning (of tuin of huishoudtoestellen) besteed worden. Eén persoon uit 

ook de grote nood aan (en het mogelijks besteden van een klein deel van de middelen aan) vakantie 

na alle stress die de renovatie met zich heeft meegebracht. 

“Zullen we met de familie bespreken: mogelijk de tuin terug in orde zetten, alsook het oplossen van een mogelijk 

nieuw ontstaan probleem aan plat dak op gelijkvloers of aanpakken van de vochtproblemen boven.” 

“Nog niet duidelijk hoeveel het zal zijn. Er zijn nog genoeg klusjes in huis te doen.” 

“Ik zal het gebruiken voor kleine aanpassingen in huis of bv nieuwe huishoudtoestellen als dat nodig is.” 

“Nog geen idee hoeveel de premies zullen bedragen. Er is nog veel afwerking in huis nodig. Ook de tuin heeft een 

aanpak nodig.” 

4.5.3 Opmerkingen onderbescherming en ontzorging 

 

Uit de vragen over onderbescherming kan een verbetering worden vastgesteld. De financiële drempel 

werd door de steun van het rollend fonds grotendeels weggewerkt en hierdoor werd de mis-targeting 

die typisch is voor renovatie en woonpremies aangepakt. Ondanks de inspanning blijven financiële 

drempels voor extra steun wel bestaan. 

 

“Zou wel een renteloze energielening willen, maar kan geen bijkomende lening nemen, want heb geen enkele marge 

meer” 
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 Uit de opmerkingen blijkt wel een hoge graad van ontzorging door Gent (knapt op) of familie. Een 

hoge graad van ontzorging kan hiermee soms wel het empowerend potentieel voorbijschieten. De 

administratieve, informatieve en psychologische drempels worden daardoor niet weggenomen en het 

risico op een grotere afhankelijkheid bestaat in de plaats van een toegenomen weerbaarheid en 

autonomie. 

  

“Ik ken al de namen van de premies niet. Ik heb er wel wat gekregen. Ik ben heel blij dat ik mij niets moet 

aantrekken van al die rompslomp en dat dit gebeurt door coördinator (begeleider)” 

  

“Ik was reeds cliënt bij het OCMW voor GKO, en heb dankzij mijn sociaal assistente reeds veel 

premies/tegemoetkomingen verkregen.” 

 

“Mijn dochter heeft heel veel voor mij geregeld. Zelf weet ik niet zo goed hoe het allemaal in elkaar zit. Is zelf niet 

van alles helemaal op de hoogte.” 

 

Er zijn wel bewoners die bepaalde drempels overwonnen hebben dankzij de ontzorging en aangeven 

in de toekomst zelfstandiger te zullen handelen. 

  

“Van leningen/premies ivm wonen ben ik niet goed op de hoogte, omdat de begeleiding dit hoofdzakelijk voor mij 

geregeld heeft. Ik ben hier slecht in. Maar ik weet nu toch beter waar ik in het vervolg moet zijn voor bepaalde 

zaken.” 

 
 

4.6 Energie en energiebewust handelen 

4.6.1 Verwarmingsinstallatie 

Omdat bij de senioren vaak werd aangegeven dat de verwarmingsinstallatie een bron van 

ontevredenheid over de woning was, werd er in de post-renovatie bevraging ook expliciet gevraagd 

of er werken waren uitgevoerd aan de verwarmingsinstallatie. Dit was bij vijf senioren het geval. Bij 

vier ervan werd een gas- of houtkachel vervangen door centrale verwarming, bij één senior werd de 

oude cv-installatie vervangen. Indien dit het geval was, werd er dan ook gepeild of men er tevreden 

over was. Drie senioren zijn tevreden over de aangepaste verwarmingsinstallatie., twee anderen zijn 

eerder neutraal. Eén senior heeft wat moeite om zich aan te passen aan het andere soort warmte dat 

van een radiator komt in plaats van van een kachel en was ook gehecht aan de kachel als object in de 

ruimte.  
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Tabel 89 Tevredenheid over verwarmingsinstallatie, senioren 

Aantal senioren is ….  

Helemaal tevreden  

Tevreden 3 

Neutraal 2 

Niet tevreden  

Helemaal niet tevreden   

Aantal met werken aan de verwarmingsinstallatie 5 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

4.6.2 Informatie energieverbruik 

Geen enkele van de senioren houdt de meterstanden bij van gas en/of elektriciteit (na de renovatie). 

Voor de renovatie is dit item niet bevraagd. 

Sommigen kijken niet bewust naar het exacte verbruik maar de meesten leven wel zuinig. Of men 

houdt het verbruik niet in ’t oog omdat men een budgetmeter heeft. Bij één senior lijkt het verbruik 

toe te nemen door de overschakeling naar centrale verwarming (komende van houtkachels).  

Nog een andere senior geeft nog aan niet veel gas te gebruiken omwille van de aanwezigheid van 

een alternatief, namelijk een petroleumkachel. 

“Heb geen idee hoeveel gas ik nu verbruik, maar ik weet dat het niet veel is want ik gebruik petroleumkacheltje 

om te verwarmen en doe daar redelijk lang mee.” 

4.6.3 Gedrag energieverbruik 

In de bevraging na de renovatie werd het gedrag rond energieverbruik in kaart gebracht. We zien in 

Tabel 90 dat alle bevraagde senioren zichzelf zien als iemand die zuinig tot heel zuinig omgaat met 

energie.  

Tabel 90 Beschrijving eigen gedrag energieverbruik   

Als je kritisch naar je energieverbruik kijkt, ben je dan iemand die ….. Aantal 

Eigenlijk niet stilstaat bij energieverbruik en waarschijnlijk nog kan besparen 0 

Niet bijzonder zuinig met energie omgaat, maar ook niet onnodig energie verbruikt 0 

Zuinig met energie omgaat, maar op enkele punten nog kan besparen 4 

Heel zuinig met energie omgaat en alles doet wat binnen de mogelijkheden ligt om 
energie te besparen 

4 

Totaal  8 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

De zuinige houding van de senioren lijkt o.a. geïnspireerd door financiële redenen.  

 

“Ik ben zuinig omwille van de kostprijs, ik kan niet veel zuiniger zijn dan ik al was. Ben wel bang van de 

eindrekening die gaat komen met de stijgende energieprijzen.” 
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“Ik was steeds zeer zuinig met energie- en waterverbruik. Ik zette bijvoorbeeld enkel bij vriestemperaturen de 

verwarming aan. Ik ging zelf hout sprokkelen voor mijn houtstoof en ik deed bijvoorbeeld maar één keer per de 

afwas, ik douchte niet zo vaak. Vroeger kon ik ook goed tegen koude, ik dacht ook dat het goed is voor de 

weerstand.” 

 

Bij de meeste senioren (7/8) is de houding rond energieverbruik niet veranderd sinds de renovatie 

(Tabel 91). Eén persoon geeft wel aan dat hij/zij na de renovatie een minder energiebewuste en/of 

energiebesparende houding aanneemt. Dit is eerder te interpreteren als het aannemen van een minder 

extreem zuinige houding (rebound of take-back effect23). 

Tabel 91 Verandering houding rond energieverbruik   

Is je houding rond energieverbruik veranderd door de renovatie? Aantal 

Ja, meer energiebewuste en/of energiebesparende houding 0 

Ja, minder energiebewuste en/of energiebesparende houding 1 

Nee, houding niet veranderd 7 

Totaal  8 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Op één na geven de senioren aan dat hun gebruik van elektriciteit hetzelfde is voor en na de 

renovatie; wat verwarming betreft geeft de helft (3/6) aan dat hij/zij minder gebruikt, twee van de 

zes gebruikt hetzelfde en één persoon gebruikt meer.  

Tabel 92 Verandering in gebruik sinds de renovatie   

Aantal Ik gebruik minder Ik gebruik hetzelfde Ik gebruik meer Aantal 

Verwarming  3 2 1 6 

Elektriciteit  1 6 0 7 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Wat aangegeven wordt naar gebruik toe zijn op dit moment nog schattingen van de bewoners (zie 

citaten). Men vermoedt minder te gebruiken omwille van de isolatie en de centrale verwarming. 

 

“Ik vermoed minder te gebruiken door betere isolatie en goed te regelen CV, maar moet natuurlijk nog afwachten.” 

 

Anderzijds is de houtkachel verdwenen en wordt nu enkel via CV verwarmd. Er moet soms nog 

gewend worden aan de warmte zoals die verspreid wordt door een CV-systeem ten opzichte van het 

eerdere kachelsysteem. Verwarming via CV kan ervaren worden als kouder.  

 

“Deelnemer stookt het graag warm. Ervaart het met de cv nu als kouder in huis dan met de stoven tevoren.” 

 

De temperatuur wordt ook iets minder laag ingesteld (beter comfort). Deze veranderingen in gedrag 

zijn ook voorbeelden van het eerder aangehaald rebound of take-back effect. Ook op andere 

domeinen is er een gedragsverandering mogelijk (zie citaat bv. dat er omwille van de verbeterde 

keuken meer afgewassen wordt).  

 

 

23 In de literatuur over energie wordt dit het rebound of take-back effect genoemd, waarbij de baten van een verbeterde energetische 

situatie naar energieverbruik lager zijn dan verwacht, omwille van veranderingen in het gedrag van de bewoners. Zie bv. Birol & 

Keppler (2000), Greening & Greene (2000). 
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“Nog totaal geen idee van verandering in verbruik verwarming. Ik verwarmde vór de renovatie met gaskachel en 

hout/kolenkachel en is nu veranderd door cv.” 

 

“Ik gebruik nu meer verwarming doordat houtkachel werd gesupprimeerd en er nu enkel op CV wordt verwarmd. 

De temperatuur in huis is nu iets hoger en constanter (18°C max overdag en 16°C op andere momenten). Ik 

merk ook dat ik met ouder te worden meer nood heb aan comfort, en dat minder koude ook beter is voor mijn voor 

spieren en gewrichten.” 

4.7 Gezondheid en welzijn 

De vragen over de algemene gezondheid en het aanwezig zijn van chronische ziekten werden bij de 

senioren reeds in het motivatieverslag voor deelname aan GKO opgenomen en werden dus niet 

opnieuw gesteld in de bevraging voorafgaand aan de renovatie. Uit de verslagen bleek het volgende: 

twee senioren verkeerden in goede algemene gezondheid. Eén senior heeft vooral 

mobiliteitsproblemen. De anderen leden aan één of meer chronische aandoeningen. Dit gaat in een 

aantal gevallen om psychische aandoeningen (bv. depressie of persoonlijkheidsstoornis), 

fibromyalgie, chronische rugklachten, een neurologische aandoening of borstkanker. Twee senioren 

hadden respiratoire klachten: één senior had een niet nader bepaalde chronische aandoening aan de 

luchtwegen en een andere persoon leed aan astma. 

Geen van de senioren heeft een inwonende partner. Bij sommige senioren woont (tijdelijk) een 

kind of een kleinkind maar deze zijn niet mee opgenomen in de bevraging naar de algemene 

gezondheidstoestand. 

4.7.1 Algemene gezondheid 

De subjectieve gezondheid van de senioren werd niet bevraagd vóór de renovatie omwille van de 

aanwezige informatie in het motivatieverslag. Na de renovatie antwoorden vier senioren (4/8) dat ze 

in goede gezondheid verkeren en één senior antwoordt dat zijn/haar gezondheid heel goed is. Er zijn 

er ook drie waar de gezondheid slecht tot redelijk is. 

Tabel 93 Toestand algemene gezondheid senioren, na de renovatie 

Aantal bij wie algemene 
gezondheidstoestand … 

Heel erg 
slecht 

Slecht Redelijk Goed 
Heel erg 

goed 
Aantal  

Post-renovatie 0 2 1 4 1 8 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Vijf van de acht senioren lijden aan één of meerdere langdurige ziekten of aandoeningen. Het gaat 

hierbij over het ondergaan van meerdere operaties aan de rug, reuma en artrose, depressie en 

fibromyalgie en diabetes. 

 

4.7.2 Vermoeidheid, stress, depressie en eenzaamheid 

In Tabel 94 wordt weergegeven hoe de senioren zich voelden gedurende de laatste vier weken vóór 

het interview, eenmaal vóór de renovatie en eenmaal na de renovatie.  

We zien dat bijna de helft van de senioren (4 van de 10) “nooit of zelden” veel energie had vóór de 

renovatie; na de renovatie zijn er nog steeds 3 van de 8 senioren die aangeven nooit of zelden veel 
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energie te hebben. Het is dus moeilijk hierin een verandering te detecteren, of toch één die niet aan 

toeval kan toegeschreven worden.  

Bijna de helft (4 van de 10) voelde zich in de vier weken voorafgaand aan het interview voor de 

renovatie meestal tot altijd moe. In de periode voorafgaand aan het interview na de renovatie gaven 

ook nog 3 van de 8 personen aan zich meestal tot altijd moe te voelen. 

Drie van de tien senioren voelden zich meestal tot altijd eenzaam tijdens de laatste vier weken 

voorafgaand aan het interview vóór de renovatie. Wanneer we hier ook de groep bijnemen die zich 

soms eenzaam voelde tijdens de laatste vier weken, dan komen we op 6 op 10 senioren die zich soms 

of meestal eenzaam voelen. Ter vergelijking: in een studie van Vandenbroucke et al. uit 2012 bleek 

dat 46% van de senioren in België zich eenzaam voelt (senioren werden in deze studie van de KBS 

uit 2012 gedefinieerd als 65+jarigen; de enquête werd zowel bij thuiswonende senioren als bij 

senioren die in een woonzorgcentrum verblijven afgenomen). De auteurs vonden grote verschillen 

tussen de senioren: eenzaamheid kwam het vaakst voor bij de oudste senioren, bij vrouwen, bij 

weduwen en weduwnaars, bij senioren met gezondheidsproblemen en bij senioren die de eindjes 

moeilijk aan elkaar kunnen knopen. De senioren in GKO kunnen we beschouwen als behorend tot 

de groep ‘senioren die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen’ met een hoger percentage 

eenzaamheid. Na de renovatie zien we dat nog steeds vijf senioren aangeven zich soms of meestal 

tot altijd eenzaam te voelen. 

Tabel 94 Gevoelstoestand aanvrager gedurende laatste 4 weken, voor en na de renovatie 

Hoe vaak gedurende de 
afgelopen 4 weken ...   

Voor/na de 
renovatie 

Nooit of 
zelden 

Soms 
Meestal tot 

altijd 
Aantal 

had je veel energie? Base 4 3 3 10 

 Post 3 2 3 8 

voelde je je moe? Base 1 5 4 10 

 Post 3 2 3 8 

voelde je je eenzaam? Base 4 3 3 10 

 Post 3 3 2 8 

voelde je je gestresseerd? Base 3 5 2 10 

 Post 3 4 1 8 

voelde je je gedeprimeerd? Base 4 4 1 9 

 Post 5 2 1 8 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 
 

Bij de senioren van GKO voelden vóór de renovatie 2 van de 10 deelnemers zich meestal tot altijd 

gestresseerd (indien we ook diegenen die zich soms gestresseerd voelden erbij tellen, dan waren dit 7 

van de 10 senioren). Na de renovatie voelden 1 senior zich soms of meestal tot altijd gestresseerd in 

de vier weken voorafgaand aan het interview. 

Eén senior gaf aan zich meestal tot altijd gedeprimeerd te voelen vier weken voor het interview 

vóór de renovatie (5 van de 10 indien we de senioren die zich soms gedeprimeerd voelen meetellen). 

Na de renovatie geeft ook één senior aan zich meestal tot altijd gedeprimeerd te voelen. 

Op basis van deze bevindingen kunnen we niet echt spreken van een verbetering. Omwille van de 

lage aantallen is dit echter moeilijk duidelijk te stellen. 

Er werd gevraagd of de gevoelens van vermoeidheid, eenzaamheid, stress of gedeprimeerdheid 

konden gelinkt worden aan de woonsituatie. Vóór de renovatie gaven 3 van 8 senioren aan dat dit 

volgens hen het geval is (één persoon antwoordt “misschien” en de vier anderen denken niet dat de 

gevoelstoestand te linken is aan de woonsituatie). Na de renovatie zijn er 2 op 7 senioren die aangeven 
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dat er een verband is tussen de woonsituatie en de gezondheid. Het verband tussen de 

gevoelstoestand en de woning kan positief zijn door het voelen van meer energie sinds de renovatie. 

Een negatief verband kan te wijten zijn aan de stresserende periode van de renovatie zelf of omdat 

nog niet alles afgewerkt of op zijn plaats kan gelegd worden. 

 

“In positieve zin: nu meer energie sinds renovatie, boost gekregen en het houdt het nu toch al een aantal maanden 

aan” 

“Periode dat aannemer in huis was (nvdr slechte communicatie, weinig respect) was erg stresserend. Kan nu ook nog 

stresserend zijn als ik eraan terugdenk.” 

“Nu wel, omdat ik nog aan het wachten ben tot de vloer herlegd is. Nu kan ik mijn gerief niet terug in de kasten 

steken en het gaat nog wel een tijd duren.” 

“Ik heb heel veel stress door de chaos in huis, door onafgewerkte zaken, en mijn financiële toestand.” 

 

In de post-renovatie bevraging werd gepeild naar het ervaren van stress, moeheid, eenzaamheid of 

depressieve gevoelens ten gevolge van de woonsituatie, zowel voor de renovatie (retro-spectief 

bevraagd) als na de renovatie (Tabel 95). We zien dat voor meer dan de helft van de senioren (5/8, 

zie aantallen op diagonaal) de mate van aanwezigheid van deze negatieve gevoelens ongewijzigd blijft. 

Bij twee personen (2/8) vinden we een afname van een frequentie van soms naar zelden of nooit. Bij 

één persoon echter is er ook een toename van soms naar meestal tot altijd. Ook hier kan niet echt 

van een duidelijke verbetering van de situatie gesproken worden. 

Tabel 95 Ervaren van stress, moeheid, eenzaamheid, depressieve gevoelens ten gevolge van 

woonsituatie, senioren 

Na de renovatie 
Voor de renovatie 

Zelden of nooit Soms Meestal tot altijd 
Aantal 

Zelden of nooit 4 0 0 4 

Soms 2 1 1 4 

Meestal tot altijd 0 0 0 0 

Aantal 6 1 1 8 

 

 
Bron:  GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

Een verbetering wordt toegeschreven aan het hebben van minder stress omwille van zaken die met 

de woning te maken hebben. 

“Er moest veel werk in huis gebeuren en ik zag er geen beginnen aan. Nu heb wel terug energie door deelname aan 

het project.” 

De aanwezigheid van negatieve gevoelens wordt door de senioren toegeschreven aan het alleen 

wonen (eenzaamheid), aan het bestaan van problemen als vocht en slechte geur in de woning (vóór 

de renovatie), als gevolg van het vele werk dat moest gebeuren (vóór de renovatie), als gevolg van het 

proces van renoveren (na de renovatie). 

“Als je alleen woont, is het niet eigenaardig je af en toe eenzaam te voelen” 

“Vroeger kon ik mij slecht voelen door de geur in huis, de vochtigheid en de koude keuken. Nu is dit weg, maar ik 

heb wel nog stress nu over vloer die nog moet herlegd worden” 
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“Veel stress. Ook luchtwegproblemen gehad toen schouw niet dichtgemaakt was na verwijderen van kachel (veel 

stof & roet en 'CO2')” 

“Vroeger had ik stress omwille van het huis, door de kou en financiële zorgen” 

De vermindering van energie wordt ook toegeschreven aan andere zaken dan de woning, zoals de 

gezondheidstoestand. 

“Ik voel me moe en heb minder energie dan vroeger, maar dit komt door de beroerte die ik onlangs had en niet door 

het huis en/of renovatie” 

4.7.3 Specifieke ziektes of symptomen 

Bij de vragen over de aanwezigheid van specifieke ziektes of symptomen, kijken we enkel naar de 

aanvrager zelf. Geen enkele van de senioren woont samen met een partner, één persoon woont samen 

met haar dochter. We nemen deze echter niet op omdat het slechts over één observatie gaat. 

4.7.3.1 Bronchitis 

Zeven van de tien senioren heeft het jaar voorafgaand aan het interview vóór de renovatie nooit last 

gehad van bronchitis; drie van de tien hadden hier ongeveer één keer last van.  

Tabel 96 Last van bronchitis laatste 12 maanden baseline, senioren  

Hoe vaak het afgelopen jaar 
had X last van bronchitis (door 
de dokter vastgesteld)? 

> 4 keer 
per jaar 

2 à 3 keer 
per jaar 

1 keer per 
jaar 

Nooit Weet niet Aantal 

Aantal in baseline interview 0 0 3 7 0 10 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

In het interview na de renovatie geeft slechts één van de zeven senioren aan dat hij/zij vóór de 

renovatie last had van bronchitis. De situatie in verband met bronchitis is volgens deze senior na de 

renovatie hetzelfde gebleven. Eén van de twee andere senioren heeft geen interview na de renovatie 

gegeven, de andere is het misschien vergeten. We kunnen dus geen besluiten trekken over de impact 

van de renovatie op het voorkomen van bronchitis. 

4.7.3.2 Allergie, astma of COPD 

Voor de renovatie gaven 4 van de 10 deelnemende senioren gaven aan last te hebben van allergie 

(voedingsallergie buiten beschouwing gelaten). Dit betrof 2 maal een huisstofmijtallergie en 2 maal 

hooikoorts. Volgens de gezondheidsenquête van 2018 heeft 16,9% van de 55-plussers hier last van 

(20,5% in het laagste inkomensquintiel en 14,1% in het 2e laagste inkomensquintiel). Senioren uit 

GKO lijken dus vaker dan gemiddeld last te hebben van allergie. Twee van de vier senioren die aan 

een allergie lijden, waren van mening dat er een verband was met de woning (aanwezigheid van stof, 

vocht en/of schimmel). Na de renovatie leden twee senioren nog steeds aan een allergie (1 senior aan 

hooikoorts en 1 senior aan huisstofmijt). Deze twee senioren geven na de renovatie aan geen verband 

te zien tussen de woning en de allergie. 

“Nu geen last van, want ik let erop om weinig stof te hebben. Hield mijn hart vast voor stof tijdens de werken, 

maar dat is meegevallen”  

Van een 3e senior met (huisstofmijt)allergie is er geen nameting. De 4e senior heeft in de nabevraging 

geen melding meer gemaakt van hooikoorts. 
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Vóór de renovatie gaf 1 van de 10 aan te lijden aan astma. In Vlaanderen bedraagt het percentage 

55-plussers die lijden aan astma 5,6% (8,6% in het laagste inkomensquintiel en 7,5% in het 2e laagst 

inkomensquintiel). Dit komt dus enigszins overeen (al moet dit cijfer zeer voorzichtig geïnterpreteerd 

worden wegens de kleine steekproef). Deze senior meent ook dat er een verband is tussen de 

astmaklachten en de aanwezigheid van vocht en schimmel. Van deze persoon is er geen informatie 

in de nabevraging. 

Geen enkele van de senioren in GKO geeft aan last te hebben van COPD (ter info: in Vlaanderen 

geeft 6,5% van de 55-plussers aan te lijden aan COPD; in het laagste inkomensquintiel in deze 

leeftijdsgroep is dit 10,1%).  

Tabel 97 Senioren met allergie, astma of COPD, voor en na de renovatie 

Aanvrager heeft … (aantal) 

Baseline Post-renovatie 

Aantal last van 
Totaal 

aantal 
Aantal last van Totaal aantal 

Allergie (geen voedselallergie) 4 10 4 7 

Astma 1 10 0 8 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 0 10 0 8 

Minstens één van bovenstaande 4 10 4 7 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

 

4.7.3.3 Andere symptomen 

Omdat aandoeningen niet altijd gekend zijn door mensen, hebben we bijkomend ook gevraagd naar 

de aanwezigheid van bepaalde symptomen. Indien aandoeningen wel goed gediagnosticeerd zijn, is 

er mogelijk een overlap tussen deze symptomen en bepaalde eerder bevraagde aandoeningen. Zes 

van de tien van de senioren had vóór de renovatie wel eens last van hoesten (zie Tabel 98), 4 van de 

10 zelfs meerdere keren per week. Na de renovatie geeft de helft van de senioren aan (4/8) dat ze 

geen last hebben van hoesten en de andere helft een paar keer per jaar (2/8) of een paar keer per 

week (2/8). De vergelijking vóór en na de renovatie gaat echter niet helemaal op, daar de deelnemers 

nog geen volledig jaar sinds de renovatie in beschouwing kunnen nemen.   

Geen enkele deelnemer uit de groep senioren had vóór de renovatie last van piepende ademhaling; 

na de renovatie is er wel één persoon die hier een paar keer per week last van heeft. De senior wijst 

zelf op een onafgewerkte schouw. Mogelijk is dit een korte termijn verschijnsel doordat er nog stof 

hangt in de woning. 

De helft van de bevraagde senioren had vóór de renovatie wel eens last van niezen (5/10), en 2 van 

de 10 zelfs meerdere keren per week. Na de renovatie geeft slechts één senior aan meerdere keren 

per week te niezen, de anderen geven aan geen last te hebben van niezen (7/8). Deze evolutie 

suggereert mogelijks wel een verbetering van de situatie. 

Gewrichtspijnen komen bij de senioren het vaakst voor van de vermelde symptomen: 7 van de 10 

had er wel eens last van en 6 van de 10 toch wel geregeld (paar keer per maand of per week). Ook na 

de renovatie blijft dit het meest voorkomende symptoom (5/8). Twee senioren geven aan minder last 

te hebben van bestaande gewrichtspijnen sinds de renovatie doordat het huis nu beter verwarmd 

wordt.   
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Tabel 98 Last van bepaalde symptomen, senioren, voor en na de renovatie  

Hoe vaak heeft de deelnemer 
last van …  (aantal) 

Voor/na 
renovatie 

Geen last 
Paar keer 
per jaar 

Paar keer 
per maand 

Paar keer 
per week 

Aantal 
senioren 

Hoesten Base 4 1 1 4 10 

 Post 4 2 0 2 8 

Piepende ademhaling Base 10 0 0 0 10 

 Post 7 0 0 1 8 

Niezen Base 5 3 0 2 10 

 Post 7 0 0 1 8 

Gewrichtspijn Base 3 1 2 4 10 

 Post  2 2 1 3 8 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 

 

Bij de vraag (in het baseline interview) of er nog andere (lichamelijke) klachten waren, waar men 

last van heeft en waarvan men dacht dat er een verband was met (een aspect van) de woonsituatie, 

gaven twee senioren aan dat dit het geval was. Deze geeft aan dat er door de beperkte ruimte in de 

woning geen ergonomisch meubilair kan geplaatst worden. Ook de indeling in de woning met trappen 

kan voor problemen zorgen (rugpijn door het sleuren met wasmanden). Hierin zien we bevestiging 

van de onaangepastheid van de woning door te kleine ruimtes en aanwezigheid van trappen. 

Na de renovatie worden geen specifieke zaken aangehaald.  

4.7.4 Verband tussen gezondheid en wonen 

Op de vraag of men een verband ziet tussen de gezondheid en de woonsituatie (Tabel 99), 

antwoordden 5 van de 10 senioren in het interview vóór de renovatie dat dit het geval was. Na de 

renovatie ziet nog 2 van de 8 hier een verband. 

Tabel 99 Verband tussen gezondheid en woonsituatie 

 Baseline Post-renovatie 

Aantal van mening dat er een verband is tussen gezondheid van 
de bewoners en woonsituatie 

5 2 

Aantal senioren  10 8 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

Indien men aangaf vóór de renovatie dat men een verband zag, werd dit meestal toegeschreven aan 

de impact van de aanwezigheid van vocht (3 senioren). Eén senior wees op het effect van de situatie 

van de woning op de mentale gezondheid en één op het feit dat het onderhoud van de woning 

vermoeiend was. 

Twee van de acht senioren geven aan dat er iets is veranderd in het verband tussen de woning en 

de (mentale) gezondheid. Eén van de senioren geeft een verband aan tussen koude en gewrichtspijnen 

en het positieve effect door de mogelijkheid om nu beter te verwarmen.  

 

“Heeft een verband gemerkt tussen koude en gewrichtspijnen (heeft verschillende operaties aan de schouder gehad). 

Nu sinds renovaties kiest ze meer voor wat comfort (verwarming staat constant aan met thermostaat op 18°C), 

daar waar ze vroeger maar heel sporadisch verwarmde.” 
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Anderen geven de veranderingen op vlak van mentale gezondheid aan. Er wordt echter ook op 

een (nieuwe?) stressfactor gewezen door de onduidelijkheden (in het project?). 

“Op vlak van mentale gezondheid” 

“Ja, gewrichtspijnen iets beter door minder kou in de winter. Wel veel stress nu door chaos en onduidelijkheden” 

Er zijn dus wel veranderingen merkbaar maar het is moeilijk een gemiddelde conclusie te trekken. 

Voor sommigen kan de mentale situatie verbeterd zijn, voor anderen lijkt er dan weer meer stress 

te bestaan. Bepaalde zaken kunnen een korte-termijn effect zijn doch andere misschien niet. 

4.7.5 Andere contextfactoren 

Bij de senioren werd er veel minder gerookt dan bij de noodeigenaars: slechts 1 van de 10 senioren 

rookt, terwijl er bij de noodeigenaars in 5 van de 10 van de huishoudens werd gerookt. Na de 

renovatie rookt nog steeds één senior. Deze senior rookt gemiddeld 4 sigaretten per dag. 

Tabel 100 Roken in het huishouden, senioren 

 Baseline 
Baseline 

Aantal senioren 
Post-rnovatie 

Post-renovatie 

Aantal senioren 

Aantal senioren roken 1 10 1 8 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

Tabel 101 Frequentie van roken in de woning, senioren 

Aantal Nooit Af en toe Dagelijks Aantal 

Baseline: frequentie binnen 
in huis roken  

7 2 1 10 

Post-renovatie: frequentie 
binnen in huis roken  

6 2 0 8 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

Er was slechts één senior bij wie er dagelijks in huis gerookt werd (en dit was bij de ene senior die 

rookt, zie Tabel 100) en twee bij wie er af en toe in huis werd gerookt. Dit is minder dan bij de 

noodeigenaars waarbij er in 3 op de 10 huishoudens dagelijks binnen werd gerookt. Na de renovatie 

wordt er bij de senioren nergens dagelijks binnen gerookt, bij twee senioren wel nog af en toe. 

4.8 Deelname GKO: ervaringen 

Ook bij de senioren werd naar de ervaringen van hun deelname gepeild.  

4.8.1 Ervaringen van de deelname voor de woning en jezelf in de woning  

De senioren hadden verwachtingen over de kwaliteits-, comforts- en energetische verbetering van 

hun woning, alsook naar de betere aangepastheid naar levenslang wonen toe.  
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Daarbij gaven ze ook aan dat ze verwachten dat dit op hun gemoed een effect zal hebben: gevoel 

van veiligheid en rust, leefbaarder huis, verbetering van de mentale gezondheid, zich beter in zijn vel 

voelen, nieuw begin, zelf een boost krijgen door de boost aan de woning. 

Wanneer we de ervaringen na de renovatie bekijken (zie citaten hieronder) lijken de verwachtingen 

bij sommigen ingelost, bij sommigen minder. Maar het algemene gevoel is positief: de woning is 

verbeterd, en dit was niet gelukt zonder GKO.  

“Ik vind het een lovenswaardig project en blij dat het er is en mijn huis die kans gaf tot verbetering” 

“Eigenlijk sluit dit niet aan bij mijn verwachting. Lek keuken was constante bron van angst, geen gemoedsrust, nu 

wel opgelost. (….) Er zijn dingen gebeurd waar de technische begeleider niet altijd was. Ik heb er moeten achter 

zitten, het had anders kunnen zijn. Maar hoe dan ook ben ik dankbaar voor de werken.” 

“Stad heeft geld gegeven en ik ben blij dat mijn woning verbeterd is. Ik ben blij dat het nu beter is, want ik had 

dat geld zelf niet” 

“Heel blij dat vocht uit kelder weg is en ook heel tevreden van badkamer beneden.” 

“ 

Ook de gevolgen voor de bewoner worden aangehaald: zin om zelf andere zaken aan te pakken, 

kennis van hoe andere zaken aan te pakken, verbetering van het mentale welzijn, minder zorgen, 

meer geneigd mensen te ontvangen. 

“Heel blij dat bepaalde zaken zijn aangepakt. Heb nu ook terug zin gekregen om bepaalde zaken verder aan te 

pakken. ” 

“Verbetering van mijn woning op alle vlak. Ik heb een boost gekregen qua mentaal welzijn. Mogelijkheid om 

langer in mijn huis te blijven wonen. Minder zorgen, meer knowhow om zaken in de toekomst zelf aan te pakken 

(hoe werken aanpakken, kent nu goeie aannemers, weet bij welke diensten ze kan aankloppen voor klusjes, 

premies,...). Ik heb ook meer plezier om mensen te ontvangen thuis.” 

4.8.2 Deelname GKO anders dan andere projecten of tegemoetkomingen? 

Het project GKO combineert een financiële tegemoetkoming met begeleiding tijdens het hele 

deelname- en renovatieproces. De financiële tegemoetkoming is belangrijk zowel in de omvang ervan 

als in de voorfinanciering, maar bovenal is er begeleiding voorzien in het hele aanvraag- en 

renovatieproces. Zoals we eerder zagen, is het namelijk zo dat kennis van tegemoetkomingen in vele 

gevallen niet leidt tot het aanvragen ervan. De voorfinanciering en de begeleiding maken het project 

‘anders’. Aan de senioren werd gevraagd wat voor hen precies dit project anders maakt. 

Sommigen van de deelnemende senioren vonden dit een moeilijke vraag aangezien ze nog geen 

ervaring hadden met andere projecten en dus geen vergelijkingen konden maken. Bij de anderen 

kwam vooral de ondersteuning, de begeleiding en de betrokkenheid van de begeleiders sterk naar 

voor als iets wat GKO onderscheidt van andere projecten. De persoonlijke aanpak wordt vermeld 

als een element dat het project onderscheidt van andere projecten.  

“De betrokkenheid van de begeleiders, respectvol, niet betuttelend, professioneel, vriendelijk”. 

“Begeleiding heel goed, richt zich op verschillende facetten: financieel, sociaal, praktisch. Op maat van de deelnemer, 

er wordt naar mij geluisterd, voel me gehoord in mijn noden, lening op mijn huis zonder maandelijkse afbetaling”. 

“Begeleiding, ik had nooit alleen durven starten aan renovatie. Kunnen bellen naar begeleider met vragen. Ik ken 

zelf niets van renovatie, daardoor had ik het gevoel dat ik beetgenomen kon worden.”  
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4.8.3 Rol van de aangeboden begeleiding 

Uniek aan het project is dat er behalve een financiële tegemoetkoming ook begeleiding wordt 

voorzien voor de deelnemers. Uit vorige vraag werd al duidelijk dat dit ook door de deelnemers als 

belangrijk wordt ervaren. Deze begeleiding betreft enerzijds de algemene begeleiding doorheen het 

proces van werving tot renovatie en anderzijds de technische begeleiding waarbij de woning wordt 

geschouwd, het renovatieplan wordt opgesteld en de uitvoerders worden gezocht en gemanaged.  

Aansluitend bij de vorige vraag zien we dat de geboden begeleiding het verschil heeft gemaakt voor 

de deelname van de senioren in GKO (Tabel 102). Geen enkele senior geeft aan dat dit geen rol heeft 

gespeeld in de deelname. De begeleiding speelde zelfs bijna bij iedereen een doorslaggevende rol.  

Tabel 102 Rol van de aangeboden begeleiding in beslissing deelname  

 Doorslaggevende rol Een kleine rol Geen rol Aantal 

Algemene begeleiding 8 1 0 9 

Technische begeleiding 8 2 0 10 

 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 

 

Het belang van de begeleiding wordt ook nog bevestigd door wat drie senioren spontaan 

toevoegden: alleen, zonder begeleiding, zouden ze niet renoveren. 

“Hart onder de riem, geeft moed”. 

“Alleen regelen zou ik niet kunnen”. 

“Anders zou ik niet renoveren”. 

Ook in het post-renovatie interview gaven de senioren aan dat de begeleiding van groot belang 

was geweest, en dit zowel wat betreft de sociale begeleiding als de technische begeleiding (Tabel 

103). 

Tabel 103 Rol van de begeleiding in GKO  

 Groot belang Weinig belang Geen belang Aantal 

Sociale begeleiding 6 2 0 8 

Maatschappelijk werker OCMW 1 0 0 1 

Technische begeleiding 7 1 0 8 

 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

We vinden de appreciatie voor sociale en technische begeleiding ook terug in de toelichting die 

de senioren geven bij hun keuze van antwoord.  

“Begeleiding was belangrijke reden om mee te doen, zeker omdat ik alleen ben.” 

“Zowel sociale als technische begeleider hebben veel betekend. Vooral de technisch begeleider had veel kennis van 

zaken en er was een zeer goede communicatie.” 

Indien beide types begeleider niet goed communiceren, kan hierover wel frustratie ontstaan bij 

de bewoner. 
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“Uiteindelijk was het toch ook bron van frustratie omdat beide begeleiders niet goed communiceerden met elkaar.” 

4.8.4 Duidelijkheid rol van de betrokken partners 

Verschillende partners hebben de deelnemers (thuis) bezocht. Voor zeven van de acht senioren was 

duidelijk wie op bezoek kwam en waarom. Voor één senior was dit niet (helemaal) duidelijk. Uit de 

toelichting van de interviewer blijkt wel dat dit antwoord kan gebaseerd zijn op het zich niet 

herinneren van het bezoek van bepaalde partners (bv. persoon van Toezicht). 

4.8.5 Tevredenheid over Gent Knapt Op 

4.8.5.1 Tevredenheid over bepaalde aspecten 

We zien in Figuur 18 dat over het algemeen meer dan de helft van de senioren tevreden is (eerder of 

zeer tevreden). Bij bepaalde aspecten vinden we wel een relatief groter aandeel tevreden senioren dan 

bij andere. De aspecten waarover de senioren zeer tevreden waren (we kijken hier naar de aspecten waar 

minstens de helft zeer tevreden aangeeft) zijn: de sociale begeleiding tijdens de uitvoering van de 

werken, de technische begeleiding en de uitgevoerde renovatiewerken (na oplevering). De aspecten 

waarover de senioren zicht het minst tevreden over voelen (zeer of eerder ontevreden), zijn: 

dossieropbouw: technisch woononderzoek en de uitvoering van de renovatie tijdens de werken. 

 

Figuur 18 Tevredenheid over de aspecten van GKO, senioren 

 

 

 
N reclame/informatie = 5; N dossieropbouw: technisch woononderzoek en N sociale begeleiding tijdens 

renovatiewerken = 7; N andere = 8 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

We geven hieronder enkele toelichtingen in verband met de tevredenheid of ontevredenheid.  

Over de dossieropbouw en alle informatie die de kandidaten zelf moesten verschaffen, wordt 

enerzijds aangegeven dat dit zelf kan uitgevoerd worden, en anderzijds dat het heel omslachtig was 
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en niet zou gelukt zijn zonder de sociale begeleiding (ook betreffende het puntensysteem waarop het 

sociale onderzoek gebaseerd is). 

“Ik heb alles zelf opgezocht, was ok” 

“Alleen zou het mij tegengehouden hebben, nu heeft sociale begeleiding alles gedaan” 

“Interessante info voor waar ge recht op hebt als ge verschillende punten te weinig hebt.” 

Binnen het technisch woononderzoek was het niet altijd duidelijk voor de kandidaten hoe de 

score werd opgesteld. 

“Het was niet duidelijk wat de gebreken waren” 

Het renovatieplan kon volgens de senioren meer gedetailleerd uitgewerkt worden (eventueel met 

timing?). 

“Het is niet echt een plan, in een plan staat er een echte planning en die was er niet”  

“Ik had graag meer zicht op de chronologie. Iemand doet een ingreep en een ander maakt het weer vuil” 

“Plan op zich ok, maar was niet gedetailleerd genoeg.” 

Er wordt ook aangegeven dat het niet gemakkelijk is om het renovatieplan op te stellen gegeven de 

werken die er moesten gebeuren. Iemand vond ook dat men daar te weinig inspraak in had. 

“Geen gemakkelijk dossier, om binnen het budget te blijven en de prioriteiten waar we aan wilden voldoen.” 

“Ik had liever iets meer inspraak gehad in de keuze van de materialen (bv. kleur van de pVC, hout voor 

dakafwerking, type schouw,...) Maar ik ben op een leeftijd dat ik dit kan relativeren, ik heb er niet van wakker 

gelegen.” 

Maar het plan en de uitvoering ervan wordt ook geapprecieerd. 

“Wij hebben geen aannemers gecontacteerd, en dat was het meest positieve, en die werken zijn goed uitgevoerd. Als 

wij dat zelf moeten zoeken, dan is dat moeilijker. 

“Heel tevreden, alles gebeurde in samenspraak” 

In verband met inspraak in de renovatiebeslissingen kon het gevoel aanwezig zijn dat er te weinig 

inspraak was. We zien daar ook in Figuur 18 wel wat ontevredenheid over. 

“Ik had het gevoel dat veel over mijn hoofd heen werd beslist.” 

“Het budget is eigenlijk mijn geld, maar toch had ik weinig inspraak.” 

Over de sociale begeleiding tijdens de werken bestaat er een zeer grote tevredenheid (zie Figuur 

18) maar geeft iemand ook aan dat dit aangenaam was maar niet echt nodig.  

“Erg aangenaam, maar ik had dit niet echt nodig” 

We zagen dit eerder ook al bij de tevredenheid over de sociale begeleiding bij het opmaken van 

het dossier. Sommige senioren hebben dit werkelijk nodig en andere minder. 

De technische begeleiding wordt aangegeven als een grote hulp (o.a. om alles te begrijpen en 

om te bemiddelen met de aannemers). 

“Heel goed dat er iemand was om alles te begrijpen en soms te bemiddelen met aannemers” 

“Zeer veel hulp gehad van technisch begeleider” 

Ontevredenheid tijdens de werken kon te maken hebben met de omgang met de aannemers. 

“Ik had een slecht contact met de aannemer (nvdr deze was niet heel respectvol naar senior), dat maakte de 

renovatieperiode stresserend.” 
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Over het resultaat van de uitvoering na de werken is men doorgaans wel tevreden, maar soms 

voldoet de afwerking nog niet helemaal. 

“Helemaal blij mee. De elektrische rolluiken dat is een goeie tip van X geweest” 

“Van de meeste zaken tevreden, maar de voordeur zit scheef” 

“Redelijk tevreden, er zijn nog wat mankementen aan de werken (nvdr mogelijk lek aan plat dak dat tevoren niet 

bestond/niet zichtbaar was en temperatuur van warm water die niet constant is)” 

Betreffende het instrument zelf blijkt een zeer grote tevredenheid uit Figuur 18. Toch zijn er 

enkele elementen die worden vermeld als bron van ontevredenheid, namelijk vooral dat het niet 

altijd duidelijk was, onder andere over het mee rekenen van de zelf gefinancierde werken in de 

berekening van de meerwaarde van de woning. 

“Ik vind het goed, het is normaal dat je dat geld moet teruggeven. Ik heb weel geen goed gevoel over het feit dat eigen 

werken later nog zullen meetellen in de meerwaarde. Ik vraag me af of ik niet beter met een renteloze energielening 

had gewerkt.” 

“Eerst argwanend, wat doe je nu met 30 000 euro krijgen, hoe kan dat nu. Als je de papieren goed leest, dan is 

het wel duidelijk. Om hun bewoners in hun eigen huis te laten blijven wonen.” 

“Voldoende duidelijkheid en inspraak is heel belangrijk. Dingen bleven soms aanslepen, het was niet altijd 

duidelijk wat er gaande was.” 

Over de hoogte van het budget lijkt zowel tevredenheid als ontevredenheid te bestaan. Men vindt 

enerzijds dat het budget voldoende was, of dat er zeker een grens op moet bestaan omdat het ook 

nog terugbetaald moet worden.  

“Er werd gezegd 'Er is nog geld over voor iets, we kunnen nog iets aanpakken'. Maar ze moeten er wel rekening 

mee houden dat dat geld terugbetaald moet worden. Dus moest niet meer zijn.” 

“Voor de meeste mensen is dat voldoende geweest.” 

Anderzijds wordt ook aangegeven dat het te weinig is (en zeker had geweest gegeven de stijgende 

materiaalkosten). 

“Net iets te weinig. Gelukkig nog net voor de verhoging van de kostprijs materialen.” 

4.8.5.2 Algemene tevredenheid 

Op een schaal van 0 tot 10 werd er door de acht senioren enkel vanaf 5=noch tevreden, noch 

ontevreden gescoord. De meesten geven een 8. 

 

 

4.8.5.3 Aanraden project 

Zeven van de acht senioren zouden het project aanraden aan anderen. Eén zou dit misschien doen. 

Ook hier wijzen de antwoorden gemiddeld op een algemene tevredenheid, met een enkele 

uitzondering. 
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Figuur 19 Waarschijnlijkheid anderen aanraden in project te stappen, senioren  

 
N=8 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Als toelichting voor hun antwoord gaven de senioren aan dat ze het zouden aanraden aan personen 

in dezelfde situatie als zij zelf zaten: weinig comfort en een slecht geïsoleerd huis. De stijgende 

energieprijzen kunnen de waarschijnlijkheid van het aanraden van het project zelfs doen toenemen. 

“Omdat het dan mensen zijn die in dezelfde situatie verkeren en hun huis niet comfortabel is en niet goed geïsoleerd 

en zeker nu de energie veel duurder wordt” 

Het feit dat er niet zelf moet geïnvesteerd worden, wordt ook aangehaald, alsook het langer in de 

woning kunnen blijven wonen, als een reden om het project aan te raden. 

 

“Ze moeten niet investeren en ik kan langer in mijn huis kan blijven wonen” 

 

Sommigen hebben het zelfs al aangeraden! 

“Er is al iemand komen bellen bij mij, ik heb contactgegevens doorgegeven maar waarschijnlijk komt deze persoon 

niet in aanmerking voor het project” 

“Heb ik reeds gedaan” 

Als factoren om het eerder niet aan te raden wordt de (onduidelijke?) uitleg en communicatie 

aangehaald. Maar als daarop zou verbeterd worden, zou het nog verder aan te raden zijn. 

“Met een betere uitleg en betere communicatie, zou ik het eventueel nog wel aan andere mensen aanraden.” 

De eigen slechte ervaring met de aannemer wordt wel aangehaald als een reden om het niet aan te 

raden aan alleenstaande vrouwen.  

“Ik zou het zeker aanraden, alleen mogelijk niet aan alleenstaande vrouwen omdat ik zelf slechte ervaringen had 

met de aannemer (nvdr nam haar niet serieus/was onvriendelijk)” 

 

 

4.8.5.4 Ambassadeur willen zijn 

Drie van de acht senioren zouden ambassadeurs willen worden voor het project en drie van de acht 

niet. Eén senior weet het niet. Eén van degenen die dit graag zou willen worden, geeft aan dit zelfs al 

gemeld te hebben aan de sociaal begeleider.  

7

1

Ja Misschien Nee
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 Figuur 20 Ambassadeur willen zijn voor project, senioren  

 
N=7  
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 

4.8.6 Ruimte voor activiteiten 

In Tabel 104 zien we dat twee van de zeven senioren het gevoel hebben meer tijd/energie te hebben 

dan voor de renovatie. De helft van de senioren (4/7) geeft aan dezelfde tijd/energie te bezitten. 

Maar er is ook een senior die antwoordt minder tijd/energie te hebben dan voor de renovatie.  

Tabel 104 Meer tijd of energie om activiteiten te ondernemen, senioren  

 Aantal 

Ja, ik heb het gevoel dat ik meer energie/tijd heb dan voor de renovatie 2 

Zelfde energie/tijd als voor de renovatie 4 

Nee, ik heb het gevoel dat ik minder energie/tijd heb dan voor de renovatie 1 

Aantal 7 

Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging  

 

Iemand van degenen die het gevoel heeft meer tijd/energie te hebben na de renovatie, schrijft dit 

toe aan de positieve mentale gevolgen van de renovatiewerken. 

“Mentale ruimte gekregen sinds werken” 

Het kan zijn dat er nog niet voldoende tijd is verstreken sinds de renovatie, dat het renovatieproces 

teveel gevraagd heeft van de bewoner en de draagkracht op is. 

4.8.7 Ervaringen op buurtniveau 

Uit de antwoorden die de senioren gaven in het baseline interview bleek dat er niet zoveel 

verwachtingen of behoefte was naar meer sociale contacten. Op de vraag naar de effectieve 

ervaringen in het project Gent Knapt Op in verband met contact met andere mensen in de buurt of 

elders in Gent werd vooral aangegeven dat er niet zoveel verandering is op dat gebied. 

“Een goed project, ik heb niet zoveel behoefte aan buurtcontacten” 

3

1

3

Ja Weet niet Nee
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“Ik had al goei contacten met de buren, dat heeft GKO niks mee te maken.” 

“Niets speciaals, ik woon al zeer lang in de buurt.” 

“Ik heb niet echt via het project mensen leren kennen.” 

 

Eén persoon geeft wel aan dat er sporadisch contact is geweest, bv. een buurvrouw die is komen 

uitleg vragen over GKO, een andere deelnemer ontmoet via vrijwilligerswerk. 

“Er is een buurvrouw eens wat uitleg over het project komen vragen. Vroeger was er meer contact met de buren. De 

laatste jaren zijn er veel veranderingen wat betreft de buren, de mensen zitten niet meer op straat zoals vroeger. Ik 

vind dit jammer. Ik ben wel via mijn vrijwilligerswerk in contact gekomen met iemand die ook deelnemer is.” 

Maar in het algemeen lijkt het niet zo te zijn dat de senioren vinden dat ze door het project meer 

of andere sociale contacten hebben gelegd. 

4.8.8 Omschrijving woning huidige toestand en droom 

Aan de senioren werd ook de vraag gesteld hoe ze hun woning na de renovatie zouden omschrijven. 

In de beschrijving van de gevoelens die de woning opriep vóór de renovatie zagen we weinig 

negatieve gevoelens maar het kwam toch voor. Bij wensen voor hun woning zagen we het verlangen 

naar een kwaliteitsvolle, afgewerkte, comfortabele woning: proper, afgewerkt, op orde, comfortabel, 

geen koud meer, beetje luxe, droog. Ook de betere betaalbaarheid van de rekeningen werd aangehaald 

alsook de gerieflijkheid en dat de woning makkelijker zal zijn om proper te houden. De veiligheid en 

het langer thuis kunnen blijven werden ook vermeld. 

Na de renovatie vinden we enkel positieve gevoelens terug (Figuur 21). Het thuisgevoel wordt het 

meest vernoemd, maar ook gezelligheid. Ook gevoelens van geborgenheid of veiligheid of positieve 

beschrijvingen van de staat (propere staat, energetisch goed) worden beschreven. 

 

Figuur 21 Beschrijving van de woning nu, senioren 

 

 

N = 7 
Bron:  GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 
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5 |  Besluit sociale impact deelnemers GKO  

Het subsidieretentie-instrument Gent knapt op (GKO) voor noodeigenaars en senioren beoogt 

Gentenaars te ondersteunen die door andere instrumenten niet bereikt worden; een groep eigenaars 

die in woningen van slechte kwaliteit woont en die zonder de voorfinanciering en de begeleiding niet 

zou toekomen aan renoveren en/of de woning aangepast te maken. Het blijkt uit de interviews met 

de deelnemers dat er niet alleen bij de tegemoetkomingen voor renovatie maar ook bij andere 

tegemoetkomingen of rechten een zeer hoge non-take up bestaat. We vonden verscheidene redenen 

voor deze non-take up. Ten eerste bleek dat dit te maken heeft met gebrekkige doorstroming van 

informatie (veel noodeigenaars kenden de tegemoetkomingen niet, dit was minder het geval bij 

senioren). Ten tweede bleek de non-take up van renovatietegemoetkomingen toe te schrijven aan 

financiële beperkingen (voorfinanciering is een groot probleem) maar er bestaat ook een 

administratieve drempel veroorzaakt door het vele bijkomende (administratieve) werk in verband met 

het aanvragen van de tegemoetkomingen. Niet alleen het administratieve werk kan een drempel 

vormen, maar ook de organisatorische en praktische zaken die bij een renovatie komen kijken en het 

ontbreken van de veerkracht om eraan te beginnen. Uit de bevraging kon geconcludeerd worden dat 

de begeleiding (ontzorging) die geboden wordt, een doorslaggevende rol speelde om in het project te 

stappen, en dit nog sterker bij de senioren dan bij de noodeigenaars. 

Op basis van de informatie uit het selectieproces bekeken we de socio-economische situatie van de 

deelnemers. De kwetsbaarheid van de geselecteerde groep eigenaars komt hier duidelijk uit naar voor. 

De deelnemers zijn voornamelijk alleenstaanden en bijna de helft van de groep noodeigenaars zijn 

alleenstaande ouders. Dit is een veel hoger percentage dan het aandeel eenoudergezinnen in Gent of 

Vlaanderen gemiddeld. Van de noodeigenaars zijn er 7 op 10 met kinderen; gemiddeld zijn er twee 

kinderen aanwezig in een deelnemend huishouden maar in één huishouden wonen er zes kinderen. 

We vinden deelnemers van alle leeftijden, tussen 24 en 78 jaar oud. Wat het opleidingsniveau van de 

deelnemers betreft, zien we dat één op vijf van de aanvragers het secundair onderwijs niet beëindigd 

heeft. Er zijn enkele deelnemers die hoger onderwijs hebben gevolgd.  

De economische situatie van de deelnemers blijkt zeer precair: minder dan de helft van de 

deelnemers ontvangt een loon. Als de deelnemer samenwoont met een partner heeft bijna de helft 

daarvan geen inkomen. Dit maakt dat vaak ook de deelnemende koppels zich in een moeilijke 

financiële situatie bevinden. In vergelijking met gemiddelde cijfers voor Gent of Vlaanderen, vinden 

we dat de deelnemers een groter risico op armoede hebben alsook een groter risico op 

betaalbaarheidsproblemen. De vraag aan de respondenten zelf naar betaalbaarheidsproblemen 

bevestigt dit en geeft aan dat één op drie deelnemers tijdens het jaar voorafgaand aan het interview 

problemen heeft ondervonden met het (tijdig) betalen van de maandelijkse afbetaling van de lening 

voor de woning. Bij de deelnemers die later in 2020 zijn bevraagd, kan dit wel te maken hebben met 

de corona-pandemie, maar in de groep die voordien al werd bevraagd, lag dit eveneens hoog (1 op 

4). Vergeleken met Vlaamse eigenaars met hypotheek vonden we bij de deelnemers een zeer hoog 

percentage dat kampt met betalingsproblemen (gemiddeld in Vlaanderen: 5% van de eigenaars met 

hypotheek geeft aan betalingsproblemen te hebben ondervonden in de voorbije periode van 12 

maanden). 

Conform de voorwaarden tot deelname aan GKO vinden we een gemiddeld lage woningkwaliteit, 

waarbij alle deelnemers meer dan 15 strafpunten zouden hebben gekregen volgens de toenmalige 

normen van de Vlaamse Wooncode (welke ondertussen veranderd is); dus alle deelnemers woonden 
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in een woning van ontoereikende kwaliteit. We vonden dit ook terug in de subjectieve vragen over 

woonkwaliteit. We zagen een veel lagere tevredenheid over de woning bij de deelnemers dan 

gemiddeld in Gent het geval is (in 2020), zowel bij noodeigenaars algemeen als bij senioren. De lage 

tevredenheid bij noodeigenaars had meestal te maken met de slechte staat van de woning en in het 

bijzonder het slechte binnenklimaat, de slechte energetische situatie en de aanwezigheid van vocht. 

Daarenboven gaf bijna de helft van de deelnemers aan dat bepaalde ruimtes in de woning niet konden 

gebruikt worden omwille van de slechte (binnenklimaat-)staat (te vochtig, te koud, te warm, lekkend 

dak, kapotte vloer, …). Gegeven de beschrijvingen van de woningen en de socio-economische 

kenmerken van de huishoudens bestond er een sterk vermoeden van energiearmoede bij (een deel 

van) de deelnemers.  

Bij de senioren werden ook toegankelijkheidsproblemen vermeld zoals het moeilijk bereikbaar zijn 

van de ruimte of er moeilijk kunnen manoeuvreren. De onaangepastheid van de woning op 

verschillende vlakken werd door de senioren ook meer dan gemiddeld voor Gent vermeld. Bij de 

senioren bestond ook een valangst. Meer dan de helft van de kleine groep was al één of zelfs meerdere 

keren gevallen in de woning en één op vier leefde met een valangst. De oorzaak van de val of de 

valangst werd niet altijd, maar toch in enkele gevallen toegeschreven aan de staat van de woning, 

vooral de trap en zaken waardoor men kon struikelen. 

Vocht (en/of schimmel en/of geurhinder) was een groot probleem bij de deelnemers, en dit kan 

nefaste gevolgen hebben voor het binnenklimaat en de gezondheid van de bewoners. Veel meer dan 

gemiddeld voor Gent ondervonden de deelnemers één of andere vorm van hinder in hun woning. 

De verwachtingen over deelname aan het project gingen dan ook voornamelijk in de richting van een 

(energetische) kwaliteitsverbetering van de woning en een toename van het comfort. Vaak werden 

ook de persoonlijke effecten vermeld die men verwachtte naar aanleiding van een 

woningkwaliteitsverbetering zoals minder stress, meer rust, betere gezondheid. 

Er werd dan ook verwacht dat via het instrument niet alleen een verbetering van de woningkwaliteit 

en aangepastheid van de woning kon worden bereikt maar dat er behalve op de woning een impact 

kon worden verwacht op andere levensdomeinen. Om dit na te gaan werden zowel in het baseline 

interview als in het post-renovatie interview onderwerpen opgenomen om te peilen naar het 

welbevinden van de bewoners. Elementen daarvan zijn de tevredenheid over de woning (en de 

omgeving), de sociale contacten (in de woning), gezondheid van de bewoners (fysiek en mentaal) of 

het kunnen opnemen van rechten. 

We vonden voor de renovatie dat de bewoners minder tevreden waren over hun woning dan 

gemiddeld voor Gent of Vlaanderen werd gevonden. Een deel van de noodeigenaars was niet graag 

thuis of had (bijna) nooit sociale contacten in de eigen woning. De redenen die de deelnemers 

aangaven over de ontevredenheid van de woning, waarom men niet graag thuis was of men (bijna) 

nooit sociale contacten heeft in de woning, hadden vaak te maken met de slechte staat van de woning 

of de schaamte daaromtrent. Hoewel er ook enkele negatieve geluiden waren te horen rond 

ontevredenheid over afwerkingsgraad, slechte uitvoering, minder kwaliteitsvolle materiaalkeuze of 

keuze van werken (werken als prioritair geoormerkt in het project werden niet altijd als prioritair 

beschouwd door de bewoners) waren de meeste deelnemers tevreden met de verbeteringen aan hun 

woning. We observeerden ook een daling in het voorkomen van bepaalde soorten hinder zoals de 

hinder veroorzaakt door geur en vocht of schimmel en de kou in de winter. Bij de meerderheid van 

de deelnemers zagen we een toename in de tevredenheid over de woning tot op het niveau dat als 

gemiddeld voor Gent werd gevonden. De toegenomen tevredenheid over de woning wordt door de 

bewoners toegeschreven aan de woningkwaliteitsverbeteringen enerzijds en aan de persoonlijke 

gevolgen anderzijds. Persoonlijke gevolgen die vermeld werden zijn bijvoorbeeld het thuisgevoel, de 

energie kunnen vinden om zelf terug zaken aan te pakken, genieten van de properheid van de woning, 

minder stress voelen, ...  

Materiële- en woning eigen elementen kunnen een positief effect hebben op de woonbeleving en 

in het bijzonder op het graag thuis zijn. Renovatie betekent voor sommigen een erkenning of het 
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gevoel van een volwaardig eigenaarschap en het maakt hen trots. De verbeterde woning is een eigen 

plek die veiligheid, geborgenheid of rust impliceert. Het graag thuis zijn is duidelijk toegenomen. Na 

de renovatie geeft niemand van de bevraagden nog aan dat ze niet graag thuis zijn. De soms negatieve 

beleving van de woning die veroorzaakt werd door de staat ervan is kunnen omgekeerd worden tot 

een positieve beleving. We zien ook een toename van het aandeel dat de woning ziet als een 

definitieve woning, wat bevestigd wordt door de wens er zo lang mogelijk te willen blijven wonen. 

Gegeven bepaalde ontevredenheden over sommige uitvoeringen of de stress die bestond tijdens de 

renovatiewerken en de korte tijd die verlopen is tussen de renovatie en het post-renovatie interview, 

is het te verwachten dat de positieve effecten nog zouden kunnen toenemen.  

De verbeterde toestand van de woning kan ook sociale effecten teweegbrengen zowel tussen de 

bewoners onderling als daarbuiten. Bewoners geven aan dat de renovatie van de woning aanleiding 

heeft gegeven tot een afname van conflicten of verbeterde relaties tussen de bewoners. Men schrijft 

dit toe aan grotere beschikbaarheid van (leef)ruimte of aan ruimte die comfortabeler en gezelliger is 

geworden. Een verbeterd ruimtegebruik kan het potentieel tot privacy vergroten wat een positieve 

invloed op relaties heeft.  

Maar naast het effect op de interne relaties kan de renovatie een effect hebben op externe sociale 

contacten in de woning. Een aantal bewoners bevestigen dat de huidige woning vermoedelijk zal 

leiden tot het ontvangen van meer bezoek. Voor de meerderheid verandert er hieraan niets, maar 

ofwel kwam er al veel bezoek, ofwel hebben ze geen behoefte aan meer mensen over de vloer. 

Behalve de contacten in de woning, kan een project als Gent knapt op effecten op grotere 

ruimtelijke schaal teweegbrengen aangezien het aanvankelijk de bedoeling was in te zetten op 

community building. Het community-luik is echter sterk ondermijnd geworden door de COVID19-

pandemie omdat er in die periode sociaal beperkende maatregelen bestonden. Dit bemoeilijkt 

algemene uitspraken hierover. Community building kan enerzijds ingevuld worden als 

buurtontwikkeling en buurtbetrokkenheid, en anderzijds als een vorm van lotgenoten of peer-

support. Alhoewel niet iedereen behoefte heeft aan deze activiteiten blijft het voor velen een 

interessant aanbod. Bijna de helft van de bewoners heeft één of meerdere keren deelgenomen aan 

activiteiten georganiseerd in het kader van GKO. Het type activiteit is afhankelijk van de sociale 

begeleider en dus van de wijk waar hij of zij actief is. Los hiervan werden de activiteiten door de 

deelnemers vooral ervaren als een manier om andere mensen te leren kennen en interessant voor het 

uitwisselen van ervaringen en informatie over de renovatiewerken. 

De staat van de woning heeft naast de invloed op het leven en welbevinden van de deelnemer zelf 

een invloed op het leven van de kinderen die er wonen en dit gaat zelfs verder dan het sociale effect. 

Bijvoorbeeld door het feit dat een deel van de kinderen geen goede plek had om rustig te kunnen 

studeren thuis (kamers moeten gedeeld worden of zijn te klein, of de temperatuur is er te hoog in de 

zomer of te laag in de winter) kan de staat van de woning effecten op onderwijs creëren. Na de 

renovatie is het aandeel huishoudens met kinderen waar geen goede plek is om te werken voor school 

afgenomen. Dit zou kunnen leiden tot een positieve verandering in schoolresultaten (doch dit werd 

niet gemeten). De kinderen werden apart bevraagd via een andere methode maar ook bij hen werden 

positieve effecten gevonden van de renovatie op de beleving en het gebruik van de woning (cf rapport 

Een stem van kinderen, kinderen spreken over hun ervaring met Gent knapt op – deelrapport D4.4.4 

Final report evaluation). Eén van de deelnemers geeft zelf aan dat door meer energie en meer tijd te 

hebben, er nu meer tijd zal zijn om met de kinderen te spenderen. 

Uit de literatuur blijkt dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit van de woning en de gezondheid 

van de bewoners. Dit betreft onder meer respiratoire en mentale aandoeningen. Gegeven de 

woningkwaliteitsverbeteringen (cf rapport Woonkwaliteit en energieprestatie – deelrapport D4.4.4 

Final report evaluation) mogen we dus gezondheidseffecten verwachten. In de bevraging kwamen 

dan ook meerdere gezondheid gerelateerde aspecten aan bod. Het blijkt vaak niet zo eenvoudig om 

het verband tussen woning en gezondheid onomstotelijk aan te tonen aangezien gezondheid door 

meerdere factoren wordt bepaald; factoren die vaak niet los te maken zijn van de woning. Een 



155 

 

  

voorbeeld is de financiële situatie: deze kan ervoor zorgen dat men genoodzaakt is in een slechte 

woning te wonen maar kan ook een effect hebben op de (mentale) gezondheid. In het geval van de 

deelnemers aan Gent knapt op kunnen veranderingen in hun gezondheid met grote waarschijnlijkheid 

toegeschreven worden aan de verbeteringen aan de woning (en ervan uitgaande dat er geen andere 

veranderingen zijn opgetreden in deze periode). 

Uit het interview voor de renovatie bleek dat de bewoners van de woningen uit GKO hun algemene 

gezondheid vaker als slechter beoordeelden en vaker één of meer chronische aandoeningen hadden 

dan gemiddeld in Vlaanderen. Na de renovatie is de subjectieve gezondheidsevaluatie gemiddeld 

genomen (nog) niet verbeterd. Bij de kinderen daarentegen vonden we wel een verbetering: daar waar 

vóór de renovatie de gezondheid van de meeste kinderen door de ouders als ‘goed’ werd beoordeeld, 

zien we dat na de renovatie de gezondheid van de meeste kinderen als zeer goed wordt beoordeeld. 

Wat specifieke elementen van de gezondheidstoestand betreft, bleken deelnemers van GKO vaker 

dan gemiddeld in Vlaanderen aan aandoeningen als astma, allergie en COPD te lijden. Na de renovatie 

zien we weinig veranderingen in het voorkomen van deze klachten. Ook hier geldt het vermoeden 

dat er op langere termijn meer verbeteringen zouden kunnen worden vastgesteld. De periode tussen 

de renovatie en de bevraging was relatief kort en de effecten hebben zich dan nog niet gemanifesteerd. 

Voor mentale symptomen konden wel positieve evoluties vastgesteld worden. Vóór de renovatie 

gaf een belangrijk deel van de deelnemers aan last te hebben van stress, moeheidsklachten en een 

gebrek aan energie. Dit blijkt na de renovatie in lichte mate te zijn gedaald. Vóór de renovatie gaven 

sommige deelnemers aan dat de stressgevoelens voortkwamen uit zorgen om de woning (bv. 

financieel en/of gebreken aan de woning) en de gezondheidsimpact van bijvoorbeeld stof, tocht- en 

vooral vochtproblemen. Na de renovatie zien we een opmerkelijke daling in het toeschrijven van de 

mentale klachten aan de woonsituatie. Deelnemers ervaren dat er een last van hun schouders is 

gevallen. Toch geven een beperkt aantal deelnemers aan dat de woning na de renovatie een grotere 

bron van mentale klachten is geworden. Dit heeft dan meestal te maken met de lange duur van de 

renovatie en eventueel problemen die tijdens de renovatie zijn opgetreden. Daarnaast kan het feit dat 

de bevraging bij sommige mensen noodgedwongen snel na de renovatie plaatsvond, maken dat de 

bewoners nog niet bekomen waren van de stress van de renovatie en dat dit op de huidige mentale 

toestand nog steeds een invloed heeft.  

Veranderingen in de staat van de woning hebben ook aanleiding gegeven tot een verhoogde 

motivatie tot opruimen en poetsen. De bewoners geven aan dat ze enerzijds terug energie vinden 

voor dit soort acties maar ook dat de woning er meer toe aanzet en tot een beter resultaat van de 

inspanningen leidt: er is meer plaats om op te ruimen en de woning kan ook echt proper worden (bv. 

door een ander soort vloer). Dit aspect zou op zijn beurt ook weer kunnen leiden tot positieve 

gezondheidseffecten in de toekomst. 

Voor de persoonlijke situatie is daarenboven het kunnen opnemen van rechten belangrijk. Voor de 

renovatie werden diverse bewoners gehinderd door de gekende drempels (zoals de administratieve, 

informatieve, psychologische drempels, de eisen en de voorwaardelijkheid) en was mis-targeting voor 

ondersteuning van woonverbetering veel voorkomend. Dankzij de deelname aan GKO kennen meer 

mensen hun rechten of de hulp- en dienstverlening waarop ze beroep kunnen doen. 

Onderbescherming vermindert, maar er blijven nog steeds onbekende rechten. De toegenomen 

kennis leidt tot meer aanvragen, maar dit is geen automatisch gevolg. Er blijven twijfels en drempels 

bestaan. De non-take up inzake woonpremies en andere woonondersteuning is dankzij GKO 

omgezet in een take-up alhoewel veel bewoners niet kunnen aantonen welke premies of andere 

financiële tegemoetkomingen ze uiteindelijk aangevraagd of reeds ontvangen hebben. Dit is 

vermoedelijk het gevolg van de invulling van ontzorging. Om mensen vooruit te helpen, wordt deze 

administratieve klus uit hun handen genomen en de aanvraag wordt door professionals ingediend. 

Verder is het voor bewoners niet altijd duidelijk of de informatie over rechten en dienstverlening 

verkregen is door toedoen van de sociale begeleider, de OCMW-medewerker of verkregen op een 

andere manier. Dit kan enerzijds het gevolg zijn van de ontzorging, maar eens een recht verkregen is 
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of een probleem opgelost, wordt de informatiebron doorgaans gemakkelijk vergeten. Ontzorging 

leidt dus niet altijd tot een grotere zelfstandigheid van de bewoners en het risico bestaat dat een totale 

ontzorging geen empowerend effect heeft. 

Tot slot bevroegen we de verwachtingen en de ervaringen van de deelnemers aan Gent knapt op, 

niet alleen over de woning en zichzelf in de woning, maar ook naar de verwachtingen rond de 

betekenis daarvan in de relatie met andere deelnemers. Uit de antwoorden op deze open vragen kon 

afgeleid worden dat er zeer grote verwachtingen bestonden naar de verbetering van de eigen woning 

en de (mentale en financiële) effecten daarvan. Bij de senioren leefde ook sterk de hoop langer in de 

woning te kunnen blijven wonen. Naar de buurt of andere deelnemers toe, leken de verwachtingen 

daarentegen laag of zelfs onbestaande, maar was er wel een openheid naar wat dit zou kunnen 

betekenen. Na afloop vinden we dat het project weinig invloed lijkt te hebben gehad op de wens om 

een actieve of actievere rol op te nemen in de buurt. Sommige deelnemers geven aan dat ze nu reeds 

actief zijn in de buurt en dat dit zo zal blijven. Bij een kleine groep is dit door de renovatie versterkt. 

Nu de renovatie achter de rug is, verdwijnen de stress en de zorgen over de slechte woning en is er 

tijd voor andere dingen. Belemmeringen om actief te zijn worden ook vermeld: de taal, tijdsgebrek, 

er geen nood aan hebben (het onbekende) of niet over informatie beschikken over de activiteiten. 

Enkele bemerkingen: 

Ook al is de tevredenheid over het instrument groot, bij sommigen heerst er toch nog een zekere 

mate van ontevredenheid. Er is dus nog verbetering mogelijk om via het instrument “rollend fonds 

met begeleiding” in de toekomst een nog groter effect te creëren (zie daarvoor rapport Aanbevelingen 

– D4.5.2 Policy recommendations). Er zullen wellicht altijd uitzonderingen zijn, mensen die om 

diverse redenen ontevreden of argwanend zijn. Dit zal enerzijds het gevolg zijn van niet naar wens 

uitgevoerde werkzaamheden of afwerking, onduidelijkheden of te grote verwachtingen, maar dit heeft 

anderzijds te maken met de persoonlijke ingesteldheid en het ervaren van kwetsbaarheid. De ene 

persoon kan een slechte afwerking of materiaalkeuze gemakkelijker relativeren door het te vergelijken 

met de algemene winst en verbetering dankzij het project terwijl dit voor een andere persoon -wellicht 

al argwanend bij aanvang- het zoveelste element is waardoor de algemene ontevredenheid en 

kwetsbare positie bevestigd wordt. Reacties van de directe omgeving kunnen het 

ontevredenheidsgevoel daarbij bevestigen of daarentegen ontkrachten. 

Tegenover de positieve effecten staat ook een kost. Ten eerste wordt per deelnemer 30 000 euro 

vastgelegd in één woning voor ongekende tijd. Dit bedrag wordt op het moment van vervreemding 

terugbetaald. In de veronderstelling dat het fonds nooit een meerwaarde zou realiseren bestaat de 

kostprijs van de tussenkomst uit het verlies aan koopkracht die het gevolg is van inflatie tussen, en 

de baten die men had kunnen realiseren door een alternatieve aanwending van de tussenkomst. Boven 

op de kost van de investering is er een personeelskost (sociale en technische begeleiding). Afhankelijk 

van de nood is deze ook zeer groot (die in heel uitzonderlijke gevallen kan oplopen tot 300 uur per 

deelnemer en voornamelijk elementen van sociale begeleiding betreft) (cf rapport Analyse van het 

rollend fonds – D4.5.1 Report on cost-effectiveness). De vraag is evenwel of met name deze sociale 

begeleiding toe te schrijven valt aan het project, dan wel of het project de aanleiding was om deze 

sociale begeleidingsnoden boven water te krijgen. Vermoedelijk zou de nood aan sociale begeleiding, 

vroeg of laat, ook naar boven zijn gekomen.  Het is echter moeilijk om de kosteneffectiviteit van het 

subsidieretentie-instrument te vergelijken met andere woonbeleidsinstrumenten die een 

woningkwaliteitsverbetering voor de begunstigde beogen, zoals de renovatiepremie of de 

energielening. Voor de doelgroep zijn andere ondersteuningsmechanismen vaak niet toegankelijk 

omdat zij een zekere mate van eigen inbreng veronderstellen vooraleer bv. de toegang tot 

renovatiepremies open is. Een ander alternatief zou de verkoop van de eigen woning inhouden (maar 

dit is misschien niet gewenst door de bewoner) en verhuizen naar een sociale woning, maar hier zijn 

er onvoldoende van; of de woning verkopen en verhuizen naar een private huurwoning van goede 

kwaliteit eventueel met een huursubsidie. Met een gemiddelde huursubsidie van 168,74 euro per 

maand (Jaarverslag Agentschap Wonen-Vlaanderen 2020) kost het huursubsidie-instrument jaarlijks 
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per persoon 2 025 euro of 6,75% van de tussenkomst van het fonds. Indien Gent het bedrag van de 

tussenkomst, rekening houdende met het verlies aan koopkracht als gevolg van inflatie, tegen een 

kostprijs van minder dan 6,75% kan verwerven lijkt het rollend fonds een effectiever instrument. 

Gegeven de huidige tarieven voor lange termijn financiering lijkt dit op het eerste gezicht het geval. 

 

 

Besluit in een notendop  

Via het subsidieretentie-instrument is een groep Gentenaars bereikt die niet bereikt kon worden via 

andere beleidsinstrumenten die investeringen in woningkwaliteit aanmoedigen. We vinden dat 

deelname aan het project op korte termijn gemiddeld een positieve impact heeft gehad op de sociale 

situatie van de deelnemers. Het expliciet voorzien van begeleiding, zowel technisch als sociaal, zorgde 

ervoor dat naast de take-up van het subsidieretentie-instrument de take-up van andere rechten en 

tegemoetkomingen mogelijk werd gemaakt.  

Gegeven al deze effecten op factoren die een link vertonen met welbevinden, kunnen we besluiten 

dat het welbevinden van de deelnemers toegenomen is.  In de toekomst zouden we zelfs nog een 

toename van dit effect kunnen verwachten indien ook de effecten op de gezondheid zich 

manifesteren. Hierover kunnen we op dit moment echter geen uitspraak doen. 
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Tabel b.1 Hinder in de woning, laatste 12 maanden voor baseline/sinds de renovatie voor post-renovatie 

% met … 
Nooit of 

zelden (%) 

Soms  

(%) 

Meestal tot 
altijd (%) 

Aantal 

VOOR (12 maanden)/NA de renovatie 
(periode minder dan 12 maanden) 

voor na voor na voor na voor na1 

Geurhinder (slechte geur, stank) 33 78 47 20 20 2 64 46 

Last van ongewenste dieren ( bv. kakkerlakken, 
ratten, muizen, vlooien of andere) 

58 84 31 11 11 4 62 45 

Lawaai  52 59 29 30 19 11 63 44 

Schimmel binnen- en/of buitenmuren 45 82 19 9 36 9 64 44 

Insijpelend vocht langs dak 50 89 16 9 34 2 64 44 

Insijpelend vocht langs muren of vloer 51 75 14 16 35 9 63 44 

Insijpelend vocht langs raamwerk 67 91 17 4 16 4 64 45 

Opstapeling vuilnis in de woning of het gebouw 
(huisvuil, lege verpakkingen, etensresten, …) 

89 98 8 2 3 0 63 40 

Te weinig plaats voor het aantal bewoners 73 87 16 9 11 4 64 45 

Te weinig privacy voor de bewoners van de 
woning (allemaal of sommigen) 

79 82 10 11 11 7 63 45 

Te koud in de winter 39 84 28 9 33 7 64 45 

Te warm in de zomer 45 72 23 18 31 10 64 39 

Ander probleem* 89 - 2 - 9 - 64 - 

1 Aantal na=zonder degenen die antwoordden “nog niet voldoende tijd om te evalueren” 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 

*Een ander probleem wordt door 8 noodeigenaars voor de renovatie vermeld; de anderen kregen voor “ander probleem” de 
waarde “nooit of zelden”. Het gaat over “geen isolatie”, “riolering, “buitendeuren kapot”, “ramen kapot”, “ventilatie”; na de 
renovatie (op een andere manier bevraagd): nieuwe vochtplekken, geen elektriciteit in de WC, water op platte dak, aarding, 
muizen, (nieuwe) radiator die niet werkt.  
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Tabel b.2 Hinder in de woning, laatste 12 maanden/sinds de renovatie, voor- en nabevraging 

 % met … 
Nooit of 

zelden (%) 

Soms  

(%) 

Meestal tot 
altijd (%) 

Aantal 

VOOR (12 maanden)/NA de renovatie 
(periode minder dan 12 maanden) 

voor na voor na voor na voor na1 

Geurhinder (slechte geur, stank) 33 75 53 23 15 3 40 40 

Last van ongewenste dieren ( bv. kakkerlakken, 
ratten, muizen, vlooien of andere) 

68 87 21 8 11 5 38 38 

Lawaai  53 55 29 32 18 13 38 38 

Schimmel binnen- en/of buitenmuren 46 79 21 10 33 10 39 39 

Insijpelend vocht langs dak 61 89 13 8 26 3 38 38 

Insijpelend vocht langs muren of vloer 53 76 16 13 32 11 38 38 

Insijpelend vocht langs raamwerk 69 90 18 5 13 5 39 39 

Opstapeling vuilnis in de woning of het gebouw 
(huisvuil, lege verpakkingen, etensresten, …) 

89 97 11 3 0 0 35 35 

Te weinig plaats voor het aantal bewoners 69 87 15 10 15 3 39 39 

Te weinig privacy voor de bewoners van de 
woning (allemaal of sommigen) 

79 84 8 13 13 3 38 38 

Te koud in de winter 41 82 26 10 33 8 39 39 

Te warm in de zomer 47 68 26 21 26 12 34 34 

1 Aantal =zonder degenen die antwoordden “nog niet voldoende tijd om te evalueren” 
Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging; 2021-2022 post-renovatie bevraging 
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Figuur b.1 Model Thomson et al.  
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Tabel b.3 Tevredenheid over aspecten van het subsidieretentie-instrument en Gent knapt op, senioren 

Aantal 
Zeer on-
tevreden 

Eerder on-
tevreden 

Noch 
tevreden/ 

noch on-
tevreden 

Eerder 
tevreden 

Zeer 
tevreden 

N1 

1.Reclame/informatie over GKO 1 0 0 2 2 5 

2.Dossieropbouw/alle informatie die 
kandidaten zelf moesten verschaffen 

0 2 0 3 3 8 

3.Dossieropbouw: technisch 
woononderzoek  

1 2 0 3 1 7 

4.Dossieropbouw: renovatieplan 1 0 1 4 2 8 

5.Sociale begeleiding tijdens het 
opstellen van het dossier 

1 1 1 2 3 8 

6.Betrokkenheid renovatiebeslissingen 1 1 1 2 3 8 

7.Sociale begeleiding tijdens de 
renovatiewerken 

1 1 0 0 5 7 

8.Technische begeleiding tijdens de 
renovatiewerken 

0 2 1 1 4 8 

9.Uitvoering renovatie (tijdens de 
werken) 

2 1 0 2 3 8 

10.De uitgevoerde renovatiewerken (na 
oplevering) 

1 0 0 3 4 8 

11.Instrument zelf (subsidieretentie) 1 0 1 3 3 8 

12.Vast budget (nu 30 000, niet 
aanpasbaar) 

1 0 2 3 2 8 

13. Hoogte budget=30 000 1 0 2 3 2 8 

1 Aantal zonder degenen die “geen antwoord” aanduidden 
Bron: GKO 2021-2022 post-renovatie bevraging 
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