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•Historiek> Solidariteitsmoment ‘Geen Kind op 
Straat’ 20 september 2017.

> Eerste Open vergadering Taskforce 
Wonen:  1 december 2017.
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•Doelgroep> mensen die een gewone huurwoning 
niet (meer) kunnen betalen

> mensen en gezinnen in precaire 
woonsituaties

> Europese typologie van dakloosheid 
en sociale uitsluiting: 
https://www.feantsa.org/download/
nl___1313787036796784442.pdf
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•Ambitie> The Shift: wonen als een 
mensenrecht ipv louter consumeren 
van een woning. Met extra aandacht 
voor gezinnen met kinderen. 

> The Pledge: het recht op (stabiele en 
kwaliteitsvolle) huisvesting en op 
begeleiding van daklozen.
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Stand van zaken projecten 
geïnitieerd binnen de 
Taskforce Wonen
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•Stand van 
zaken 
projecten 
geïnitieerd 
binnen 
Taskforce 
Wonen

> Vesalius

> Hurstweg/Buitensingel

> Projectoproep kwaliteitsvolle 
huisvesting voor kwetsbare 
doelgroepen

> Wonen op tijdelijke sites 
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Doel van de Taskforce Wonen
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•Doel van de

•Taskforce 
Wonen

> Bestuursakkoord: “De Taskforce 
Wonen wordt bestendigd.”

> Doel: 

– Vanuit de beleidsdomeinen Welzijn 
en Wonen het voortouw nemen 
om samen te werken en bruggen te 
bouwen tussen verschillende 
reguliere werkingen en projecten 
(opvang – huisvestingsgerichte 
benaderingen – stabiele 
huisvesting). 

– Tijd en ruimte nemen en geven om 
te experimenteren.
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Bestuursakkoord en 
beleidsaanbevelingen
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•1. Kader en 
processen

> uitbouwen gezamenlijke visie

– organisatie, rolverdeling en technische uitvoering

– afstemming organiseren voor alle types van opvang                        
– tijdelijke huisvestingsgerichte benaderingen –
stabiele huisvesting

> aandacht hebben voor (instroom en) doorstroom

> uitwerken lokaal actieplan dak- en thuisloosheid 

> uitwerken flow beheer en toewijs bij projecten

> uitwerken flow begeleiding bij projecten

– voldoende begeleiding voorzien ifv wonen en woonomgeving

– wie neemt welke begeleiding op

– begeleiding in en rond hoogbouw
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•2. Opvang 
organiseren

> onderzoeken principe BBB+ 

> waar mogelijk de overstap realiseren 
van opvang naar duurzame (tijdelijke) 
woonvormen
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•3. Sterk 
inzetten op 
huisvestings-
gerichte 
benaderingen

> inzetten op Housing First, met 
begeleiding

> instapwoningen van 5 naar 10 

> het project leegstand verderzetten

> voorzien in bijkomende nood- en 
transitwoningen

> Vesalius: nood zal blijven. Hoe 
verankeren in aanbod?
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•4. Aanbod 
verruimen van 
betaalbare en 
kwaliteitsvolle 
woningen 

> aantal sociale woningen verhogen

> SVK x2

> Huuringent x3 

> woonkwaliteit private huurmarkt 

ondersteunen

> huren zndr discriminatie (praktijktesten)

> structureel rollend fonds duurzame                     
renovatie 50 woningen noodkopers per                    
jaar (Gent Knapt Op – ICCARUS) 

> faciliteren nieuwe woonvormen (CLT, 
woningcoöperaties, cohousing, zorgwonen en wonen 
boven winkels) 
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•5. Nieuwe 
formules 
durven 
uitproberen

> standplaatsen met beheer en 
begeleiding Gentse Romagezinnen

> wonen op wachtgronden en tijdelijke 
sites

> samen met private actoren en 
middenveld
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•6. Oog hebben 
voor preventie 
uithuiszetting

> door woonbegeleiding, 
budgetbegeleiding en 
huurschuldenbemiddeling 

> initiatief rond 
huurschuldbemiddeling uitbreiden 
naar de private huurmarkt, dit in 
verhouding tot de conformiteit en 
de kwaliteit tegenover de huurprijs 
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•7. Grondpositie 
Groep Gent 
behouden, 
versterken en 
activeren
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•8. Leegstaande 
en verwaarloosde 
panden opsporen 
en aanpakken

> eigenaars motiveren tot renoveren

> uitbouw meldpunt leegstand en 
leegstandcoaches
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•9. Extra 
aandacht 
hebben voor 
specifieke 
groepen

> een gepast, stedelijk aanbod aan 
gezinswoningen 

> bijzondere aandacht voor de 
groeiende groep alleenstaanden en 
voor eenoudergezinnen

> senioren

> personen met een handicap
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•10. Sociaal 
wonen in 
sociale 
hoogbouw

> opwaardering 
huisbewaarders/conciërges

> sociaal weefsel, preventie, 
bemiddeling

> ontmoetingsmogelijkheden en 
co-creatie
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•11. Kostendelend
samenwonen

> Bij hogere overheden 
aandringen op een aangepast 
wettelijk kader voor mensen 
met een uitkering die willen 
samenwonen.

> Een aantal proefprojecten in 
Gent starten waarbij dit 
‘kostendelend samenwonen’ 
mogelijk wordt.
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•12. Nabije 
dienstverlening 
organiseren

> communicatie én informatie én 
advies op maat (bijv. verschillende 
woonvormen) 

> de 7 B's: bereikbaar, beschikbaar, 
bruikbaar, bekend, betrouwbaar, 
betaalbaar en begrijpbaar

> een Stadskantoor aan het Zuid en 
wijkkantoren
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•13. Meten is 
weten

> woonstudie actualiseren

> woningregister uitbouwen 

> dataverzameling en -analyse (dak- en 
thuisloosheid + slecht wonen + 
uithuiszettingen)
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Overleg initiatiefnemers 
Geen Kind op Straat
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•Overleg 
initiatief-
nemers
Geen 
Kind op 
Straat

> TF wonen heeft daadkracht gehad –
meerwaarde samenwerking civiele 
maatschappij en lokale overheid: elkaar 
proactief benaderen.

> Experimenteren: tijd voor nemen/geven.

> Vraag naar specifieke aandacht voor:

– jongeren (ook: opvang jongeren internaat 
tijdens schoolvakanties) en overgang 18+

– grote gezinnen

– monitoring

– (instroom en) doorstroom /flow / opvolging

– intensieve ondersteuning bij het woonzoeken
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Gesprek
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•1) Kader en processen

•2) Opvang organiseren 

•3) Sterk inzetten op huisvestingsgerichte benaderingen 

•4) Aanbod verruimen van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen 

•5) Nieuwe formules durven uitproberen 

•6) Oog hebben voor preventie uithuiszetting

•7) Grondpositie Groep Gent behouden, versterken en activeren

•8) Leegstaande en verwaarloosde panden opsporen en aanpakken

•9) Extra aandacht hebben voor specifieke groepen

•10) Sociaal wonen in sociale hoogbouw

•11) Kostendelend samenwonen

•12) Nabije dienstverlening organiseren

•13) Meten is weten



Aanzet verdere aanpak 
Taskforce 
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•Aanzet 
verdere 
aanpak 
Taskforce 
Wonen

> open vergadering: 2x/jaar

> doorheen het jaar: thematische 
bijeenkomsten 

> thematische bijeenkomsten kunnen in          
de loop van de TF veranderen in functie     
van te behalen doelstellingen

> timing: zes jaar 

> multi actor-governance: samenwerking 
civiele maatschappij en lokale overheid -
elkaar proactief benaderen
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