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CONTEXT  



1. NOOD 

Gent 
52,4% van de gebouwen dateren van 
voor 1946

“Noodeigenaars”  
Door gebrek aan alternatieven op 
private huurmarkt/sociale huisvesting
kopen sommigen een woning, vaak in 
slechte staat, zonder middelen te
hebben om nog te renoveren
Schatting: 6000 huishoudens in Gent 
Problematisch op verschillende vlakken

Veiligheid en woonkwaliteit
Klimaatdoelstellingen
Sociale impact 

! Slechts één van vele acties/projecten binnen de stad
Gent: focus Woonbeleid voornamelijk gericht op 
sociale huisvesting en private huurmarkt



2. PRINCIPE GKO

Woningen van kwestbare eigenaars in 
Gent aan de hand van een rollend
fonds, met 30.000 euro per renovatie
en totale ontzorging
Financiële tussenkomst + een

meerwaarde wordt terugbetaald
wanneer de woning vervreemd wordt
Eens die som terugbetaald wordt, kan

er een andere woning mee 
gerenoveerd worden

= rollend fonds 



3. PROJECTEN VOORAFGAAND AAN REGULIERE WERKING

‘DAMPOORT’ KNAPT OP
Voorganger van Gent knapt op 
Opgestart vanuit Sivi vzw, SAAMO 

Gent, met OCMW Gent en Domus 
Mundi vzw
2x 10 woningen gerenoveerd aan de 

hand van een rollend fonds 
‘RABOT’ KNAPT OP 
ICCARus (Gent knapt op) 

UIA project 
82 woningen
Afgerond 30/06/2022
Sivi vzw, SAAMO Gent, OCMW Gent, 

Domus Mundi vzw, De 
Energiecentrale, KUL, UGent, AP 
Hogeschool



GENT KNAPT OP



1. DOELSTELLING 

Verbeteren van de woonkwaliteit

Verhogen van de 
energiezuinigheid

Uitbreiden van sociaal netwerk, 
verhogen zelfvertrouwen, 
zelfredzaamheid en proactieve
benadering

150 huizen renoveren tussen
2021 en 2026
Onder voorbehoud: nieuw

reglement



2. DE PARTNERS 

Stad Gent (Dienst Wonen) 
Schepen Tine Heyse 

OCMW Gent (Departement Samenleven, Welzijn en 
Gezondheid) 

Schepen Rudy Coddens 

Sociale partners 
Sivi vzw

Renovatiebegeleiding
Domus Mundi vzw



3. ZOEKTOCHT NAAR DEELNEMERS 

Minder evident dan gedacht
Noodzakelijk om ‘in de diepte te

werven’ 
Netwerken
Buurtfeesten
Via intermediairen
Flyers 
Vrijwilligers, straatambassadeurs,
...

Zeer arbeidsintensief
Voor ICCARus
+/- 600 aanmeldingen

96 ondertekende overeenkomsten
82 afgewerkte woningen

Voor reguliere werking
466 aanmeldingen
22 ondertekende overeenkomsten



4. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Onder voorbehoud van goedkeuring
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
eind oktober

Voorwaarden mbt de eigenaar
Beperkt huidig besteedbaar inkomen

Verhoogde tegemoetkoming
Of vergelijking met het 
referentiebudget: max. 20% hoger

Beperkt belastbaar inkomen
Gelijkgeschakeld met grenzen laagste
inkomenscategorie
MijnVerbouwpremie
+/- 33,000 voor alleenstaande
+/- 46,000 voor samenwonenden

Één eigendom
Brandverzekering
Domicilie



4. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Voorwaarden mbt de woning
Voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten
van GKO 

Technische screening van Dienst 
Toezicht 
Eigen woononderzoek (GKO) 

Maar te renoveren tot een kwalitatieve
woning met 15.000-45.000 euro

Akkoord deelnemer nodig over 
Schatting
Lijst der werken



5. ONTZORGING

= Ontzorging en samenwerking is de rode draad
doorheen gans het proces

= Hulp op maat van de deelnemer/het gezin

= Totaalplaatje: meer dan renovatie alleen = lang 
en intensief proces, soms zeer aanklampend

= Samenwerking, elk vanuit eigen expertise, is 
de sleutel tot succes :

Werving en sociale begeleiding
Sivi vzw
OCMW Gent 

Renovatiebegeleiding – start van bij de 
screening, opmaak en bespreking lijst der 
werken, volgorde der werken, aannemers
kiezen, offertes vergelijken, voortgang
opvolgen,...



5. ONTZORGING

Essentieel om aan te bieden:
Tijdelijke huisvesting
Stockage meubels
Hulp van opruimcoaches
Maar ook hulp op maat op alle levensdomeinen
……

Opnieuw erg arbeidsinstenstief
Renovatiebegeleiding: gemiddeld 80 werkuren per dossier!
Sociale begeleiding: nog geen cijfers



6. ROLLEND FONDS

15.000-45.000 euro per woning
Vaste lijst van mogelijke werken
Terug te betalen aan het OCMW met deel van de meerwaarde bij

vervreemding van de woning
Wettelijke hypotheek



6. ROLLEND FONDS



7. GETUIGENIS

https://youtu.be/1hsyJCUyvEs

https://youtu.be/1hsyJCUyvEs


ONDERZOEKSRESULTATEN ICCARus 



1. VERHOOGDE WOONKWALITEIT 

88% van de woningen conform Vlaamse Codex Wonen 
Meest uitgevoerde renovatiewerken



1. VERHOOGDE WOONKWALITEIT 



1. VERHOOGDE WOONKWALITEIT 

Specfiek: werken toegankelijkheid



1. VERHOOGDE WOONKWALITEIT 
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2. VERHOOGDE ENERGIEZUINIGHEID 
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2. VERHOOGDE ENERGIEZUINIGHEID 



3. SOCIALE IMPACT 

49%

39%

12% 0%

% who like to be home before the 
renovation (N=59)

Very much Pretty much

Not especially Not at all

71%

29%

% who like to be home after the 
renovation (N=45)

Very much Pretty much

Not especially Not really



3. SOCIALE IMPACT : non-take up van rechten

Financial assistence; 38

Assistence with paying 
energy bills  ; 30

Guidance with 
indebtedness; 13

Assistence with free time and 
leisure  ; 42

Medical 
assistence

; 23

Legal assistence ; 35

Material assistence ; 21

Administrative 
assistence ; 12

Number of participants and non-participants that are now making use of rights and 
services offered by the Public Center of Social Welfare 



3. SOCIALE IMPACT

Uitbreiding social network door 20 
groepsactiviteiten en 8 community 
building activiteiten

Koffiemomentjes
Buurtwandeling
Podcast maken
Fotoproject
… 

Impact op zelfbeeld en sociaal contact 

“Ik heb 7 jaar lang 
niemand binnen
gelaten in mijn huis. 
Nu kan dat wel weer. 
Dat is zo fijn.”



CONCLUSIE 



CONCLUSIE 

Arbeidsintensieve maar zeer
effectieve tool om 
woonsituaties van kwestbare
eigenaars te verbeteren

Vermijdt uitsluiting van 
kwetsbare eigenaars in 
Renovation Wave

Afsluitend filmpje: 

https://youtu.be/2iITX1WxTHg

https://youtu.be/2iITX1WxTHg


VRAGENRONDE  




