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TRANSITWONINGEN
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DOEL

13 oktober 2022

➢ Tijdelijke en voorwaardelijke woonoplossing
➢ Voor personen in een specifieke problematische woonsituatie
➢ Acute noodsituatie of redenen in relatie tot de basiswoonkwaliteit
➢ Geen oplossing binnen eigen netwerk
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Patrimonium

•- 25 woning: volledig bemeubeld + huisraad

•- 15 woningen: deels bemeubeld

40 transitwoningen 

➔VS

➔799  dossiers ongeschikt/onbewoonbaarverklaringen én

➔+/- 40 art. 135 NGW (branden, openbare veiligheid en gezondheid)
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Uit de praktijk gegrepen 



Komt onderstaand gezin in aanmerking voor 
een transitwoning?

SITUATIE 1

- - brand

- - woning is onbewoonbaar verklaard

▪- eigenaar-bewoners

▪- gezin met 3 kinderen

▪- 2 inkomens

▪- geen netwerk van vrienden/familie
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Kan het gezin herhuisvest worden in een 
transitwoning?
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• Situatie 2

• - gezin woont in garagebox

• - koppel met 1 kind

• - 1 inkomen
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Kunnen alle bewoners van het pand aangemeld 
worden voor een transitwoning?

• Situatie 3

• - actie huisjesmelkerij

• - 2 personen zonder verblijfsvergunning

• - 1 man – gedomicilieerd – verblijft meestal bij 
partner

• - 1 alleenstaande – geen inkomen

• - 2 alleenstaanden – inkomen - domicilie

• -
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Kan dit gezin aangemeld worden voor een 
transitwoning?
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• Situatie 4

• - ongeschikt verklaard

• - koppel met 4 kinderen

• - 2 inkomens

• - geen eigen netwerk van 
vrienden/familie
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Herhuisvest dienst Wonen de 2 bewoners uit 
het kraakpand?

• SITUATIE 5

• - brand

• - onbewoonbaar verklaring 

• - personen kraken het pand

• - 1 persoon heeft een inkomen

• - 1 persoon heeft geen inkomen
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Worden alle bewoners herhuisvest?

• Situatie 6

• - brand

• - onbewoonbaar verklaard

• - 8 alleenstaanden – gedomicilieerd 

• - 1 alleenstaande – nog niet gedomicilieerd 

• - 1 gezin van 8 personen – gedomicilieerd 
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Doelgroepen

•Secundaire doelgroepen

•* huisjesmelkerij

•* dringend werken sociale woning

•* beluit VWC

•* begeleid renovatietraject

•* specifieke problematische 
woonsituatie

•=> rangorde tussen doelgroepen

•Primaire doelgroepen

➢* brand, ontploffing

➢*  art. 135 NG

=>  geen onderlinge rangorde

=> max. 5 woningen in permanentie
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Inschrijvingsvoorwaarden

➢meerderjarig

➢ behoort tot 1 van de doelgroepen

➢ legaal in België + ingeschreven in bevolkingsregister of bewijs erkenning 
vluchteling/subsidiair beschermde/tijdelijk ontheemde

➢ er is geen andere (tijdelijke) woonoplossing

➢ kan de gebruiksvergoeding betalen 

➢ geen openstaande schulden n.a.v. gebruik woning Stad Gent, tenzij er een 
aanzuiveringsregeling wordt gevolgd

➢ aanvaarden modaliteiten overeenkomst + actief meewerken aan 
herhuisvestingsbegeleiding
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•WoonwijzerHoe kan je cliënten 
aanmelden?
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Toewijzing

Primaire doelgroepen 
(brand meestal via sociale permanentie OCMW Gent – slachtofferhulp/brandweer verwittigt sp)

➢ kandidaat voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden

➢ principe rationele bezetting – 3 uitzonderingen

➢ bij primaire doelgroep is er geen rangorde in toekenning

➢ bij secundaire doelgroep wordt de rangorde gevolgd – uitzonderingen 
mogelijk

➢ binnen een doelgroep wordt verder rekening gehouden met de  
inschrijvingsdatum en urgentie van herhuisvesting
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Toewijzing

Secundaire doelgroepen 

➢ kandidaat voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden

➢ principe rationele bezetting – 3 uitzonderingen

➢ bij secundaire doelgroep wordt de rangorde gevolgd – uitzonderingen 
mogelijk

➢ binnen een doelgroep wordt verder rekening gehouden met de  
inschrijvingsdatum en urgentie van herhuisvesting
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Precaire gebruiksovereenkomst

➢ max. 6 maanden + verlenging 6 maanden

➢ gebruiksovereenkomst GEEN huurcontract

➢ beide partijen kunnen gebruiksovereenkomst vroegtijdig opzeggen
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Gebruiksvergoeding
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Waarborg

•* € 300 bij ondertekening contract

•* uitzonderlijk 3 maanden uitstel:

• - primaire doelgroepen: gezien acuut karakter herhuisvesting

• - secundaire doelgroepen: mits grondige motivering
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Woonbegeleiding
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•Persoonlijk 
contact (via 
telefoon, sms, 
whatsapp, …)

•Fysiek contact 
(huisbezoeken, 
meegaan naar 
externe diensten, 
afspreken op 
bureau, …)

•Advies en hulp bij 
vragen rond de 
woning die 
verlaten werd

•Advies en hulp bij 
vragen rond de 
transitwoning

• …

13 oktober 2022

Administratieve 
ondersteuning
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….

•Kan een huurder terecht bij zijn/haar 
woonbegeleider als die hulp wenst bij 
een afbetalingsplan van een GAS-
boete? 
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Integrale begeleiding

➢wonen (prioriteit)

➢werk – activering

➢ financieel

➢ juridisch

➢ gezondheid

➢ vrije tijd 

13 oktober 2022



23

•Critical Time 
Intervention

➢ cliënten toeleiden naar zorg

➢ cliënten in hulpverleningstrajecten 
houden

➢ beperkt in tijd (6-12 maanden)

➢ versterken van informeel en 
professioneel netwerk van 
persoonsgerichte ondersteuning

➢ in fases
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De structureringsfase

Wat? 

➢Acclimatisatie, intake en analyseverkenning 
situatie bewoner-cliënt en opmaak actieplan.

Hoe? 

➢ vertrouwensband opbouwen 

➢ onderzoeken welke zorg het beste aansluit 
bij de cliënt

➢ opbouwen van een passend steunnetwerk

➢ ideale duurtijd: één maand
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De testfase

Wat? 

Evaluatie actie en doelstellingen, opstart en 
doorstart van het ondersteunend 
(zorg)netwerk.

Hoe? 

➢ samen doelstellingen evalueren 

➢ zijn er drempels? 

➢ bijsturen waar nodig 

➢ ideale duurtijd: zo kort mogelijk 
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De overdrachtsfase

Wat? 

Duurzame huisvesting en overname begeleiding 
door netwerk.

Hoe? 

➢ duurzame huisvestingsoplossing voor de 
bewoner-cliënt is gevonden

➢ competenties en vaardigheden zijn versterkt 

➢ informeel en formeel netwerk is uitgebouwd

➢ CTI-zorg wordt afgesloten. -> nazorg dmv
opvolggesprek 
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….

•Komen alle transitgebruikers in 
aanmerking voor een voorrang op een 
sociale woning?
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Transitgebruikers begeleiden naar betaalbare 
en duurzame woonoplossing op de private 
huurmarkt

➢wegwijs maken in zoekkanalen 

➢ huurders-CV opmaken

➢ samen afspraken vastleggen

➢ rollenspel: bezoek huurwoning

➢ begeleiden tijdens woonstbezichtiging

➢ ondersteunen bij administratie

➢ sociale gids OCMW Gent
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HUURDERS-CV 
Dit document is CONFIDENTIEEL en mag niet verspreid worden zonder de goedkeuring van de eigenaar van de 

gegevens. 

Met dit document wil ik mij en mijn gezin voorstellen als kandidaat-huurders van uw woning. We 

hopen hiermee een goed beeld te schetsen van wie we zijn 

NAAM EN VOORNAAM 
REFERENTIEHUURDER 

 

Contactgegevens 
 
 
 

 

 
  

 
 

  
 
 
 

Zo ziet mijn gezin eruit (samenstelling en 
korte beschrijving) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto 
 
 
 
 
 

Dit is onze nationaliteit 

Wij wonen al zoveel jaar in België  
 

Dit zijn mijn inkomsten  

Deze talen spreek ik 
 

 

Waar woon ik nu?   

Waarom zoek ik een andere woning?  

Dit zijn de gegevens van mijn huidige 
verhuurder 
 

 

Ik betaal mijn huishuur stipt  

Wat zijn de toekomstplannen? 
 

 

2913 oktober 2022



30

•Drempels bij zoektocht 
naar een huurwoning

Gentse woonmarkt

➢ beperkt aanbod aan 
betaalbare/kwalitatieve woningen

➢ beperkt aanbod grote woningen

➢ kwetsbare doelgroepen moeten in 
concurrentie gaan met elkaar

➢ ‘verdoken’ discriminatie 

Gebruikers transitwoning

➢ ontoereikend inkomen

➢migratieachtergrond

➢ taalbarrière 

➢ gezinsgrootte 

➢ onrealistische verwachtingen/eisen
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•Uit het leven 
gegrepen…. 

Van: Frank De Sutter 
<frankdesutter@desmetnv.be> 
Verzonden: dinsdag 12 januari 2021 9:56
Aan: De Ruyck Amelie 
<Amelie.DeRuyck@ocmw.gent>
Onderwerp: FW: woning te huur in de 
Zuidmoerstraat 11 te Eeklo

Beste,

U begrijpt dat onze klanten verhuurders niet 
geïnteresseerd zijn in kandidaten met een 
uitkering.
Ik zal u dan ook niet verder kunnen helpen. 

Met vriendelijke groeten

Frank De Sutter
Zakenkantoor De Smet - FSMA 040410-A
Stationsstraat 40 - B-9900 Eeklo
Tel. 093773604
GSM 0475313097
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De gebruiker heeft een (sociale) woning 
gevonden. Wat nu?

➢ administratieve ondersteuning (huurcontract, opzeg transitwoning,…)

➢ ondersteuning bij verhuis naar nieuwe woning

➢ nazorg 
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Vragen?

Debby Drubbel
Adjunct van de directie – teamcoach
Dienst Wonen
transitwoningen@stad.gent

Amelie De Ruyck
Maatschappelijk werker - woonbegeleiding
Dienst Sociale Woonbegeleiding
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