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Gewestelijke Bouwmaatschappij tot nut van het algemeen 
 

Onderworpen aan de Huisvestingscode 
 

Burgerlijke vennootschap die de vorm van een  
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

en sociaal oogmerk heeft aangenomen. 
 

Register der Burgerlijke Vennootschappen Gent, nr. 11 
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Maatschappelijke zetel: Ravensteinstraat 12, 9000 Gent 
 

Gesticht te Gent op 3 januari 1928 
Belgisch Staatsblad 20 januari 1928 – nr. 827 

 
Laatste wijziging der statuten op 30 mei 2017 

Belgisch Staatsblad van 28 juli 2017 onder nummer 17110221  
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Colofon 
Volkshaard cvba so 
Ravensteinstraat 12 – 9000 Gent – 09 223 50 45 
www.volkshaard.be – info@volkshaard.be 
 
Vormgeving: www.grase.be 
Druk en realisatie: www.drukdemeyer.be 
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Toelichting bij de werking 
 
Ook in het 2020 zijn we blijven inzetten op het 
bouwen van nieuwe en het renoveren van 
bestaande woongelegenheden. Door de 
maatregelen tegen het coronavirus liepen 
onze werven echter wel vertraging op.  
 
In 2020 werden uiteindelijk 29 
woongelegenheden (woningen en 
aanleunflats) in gebruik genomen door onze 
huurders.  
 
Bovendien waren er op 31 december 2020 
nog 4 woningen, 43 appartementen en 20 
studio’s in opbouw.  
 

• Gent/Mariakerke, Planetenwijk, 
Zuidbroek: 
15 erkende assistentieflats – GDR-
architecten (Gent/Gentbrugge) 

• Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, 
Vlasbloem: 
14 woningen – ARKS-architecten (Aalter) 

• De Pinte, Spoorweglaan: 
20 studio’s + 1 appartement (in 
samenwerking met OC Broeder Ebergiste 
te Gavere) – Archipl Architecten (Gent) 

• Gent, Nieuw Gent, Morganiet- & 
Robijnstraat: 
42 appartementen (vervangingsbouw) – 
GDR-architecten (Gent/Gentbrugge) 

• Gent/Sint-Amandsberg, Waterstraat: 
4 woningen – Buro 56 (Gent) 

• Evergem/Ertvelde, Hoge Wal: 
6 woningen – ARKS-architecten (Aalter) 

• Gent/Gentbrugge, Treillarmée: 
18 woningen + 5 appartementen – Buro 
56 (Gent) 
 

 

• Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat 
II: 
4 woningen + 6 appartementen – Buro II 
(Gent) 

• Lievegem/Lovendegem, Verkortingsweg: 
6 woningen – Archipl Architecten (Gent) 

• Maldegem/Adegem, Adegem-Dorp: 
21 appartementen – JUXTA (Gent) 

• Melle, Caritasstraat: 
10 appartementen – Bressers Architecten 
(Gent) 

• Melle, Mussenbos: 
13 woningen + 12 appartementen + 2 
transitwoningen – Buro 56 (Gent) 

• Nazareth, Stropstraat: 
16 woningen – L. Bosschem (Nazareth) 

• Zulte/Machelen, Veer- & Dorpsstraat: 
16 woningen – Bressers Architecten 
(Gent) 

 

• De Pinte, Moerkensheide II: 
16 woningen – Archipl Architecten (Gent) 

• Deinze/Landegem, Moorstraat: 
4 entiteiten – Buro 56 (Gent) 

• Deinze/Landegem, Poeldendries: 
10 studio’s + gemeenschapsruimte – Buro 
56 (Gent) 

• Deinze/Bachte-Maria-Leerne, 
Leernsesteenweg: 
21 woningen – Bureau De Muynck 
(Deinze) 

• Gavere, Sint-Amandswijk: 
13 woningen - Urbain 
Architectencollectief (Gent) 

• Gent/Wondelgem, Viermeersen: 
2 woningen + 19 appartementen – Volt 
Architecten (Gent) 

• Zulte, Wybo: 
15 appartementen – Architectenbureau 
Luc Toelen (Kortrijk) 

• Aalter/Lotenhulle, Congostraat (tweede 
fase): 
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9 woningen – Buro 56 (Gent) 

• Evergem/Sleidinge, Korenveld: 
14 woningen – Buro 56 (Gent) 

• Gent/Drongen, Noordhout: 
aantal te bepalen 

• Gent/Gentbrugge, Neerscheldestraat: 
9 appartementen 

• Gent/Wondelgem, Silcose II: 
30 appartementen – Bureau Fischer 
(Oostende) 

• Lochristi, Vaarlaars:  
7 woningen 

• Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat 
(eerste fase): 
20 appartementen – AnD Architecten 
(Ertvelde) 

• Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat 
(tweede fase): 
27 woningen – AnD Architecten (Ertvelde) 

• Lochristi/Zeveneken, Hoekstraat: oude 
pastorie 

• Maldegem, Bogaerde- & 
Westeindestraat: 
13 appartementen – Bressers Architecten 
(Gent) 

• Maldegem, Edestraat: 
8 appartementen 

• Melle, Brusselsesteenweg: 
8 appartementen - Archipl Architecten 
(Gent) 

• Melle, Driebunderputlaan: 
2 x 18 appartementen (gefaseerd) – 
Archipl Architecten (Gent) 

• Nazareth, Deinzestraat: 
8 appartementen - Archipl Architecten 
(Gent) 

• Nazareth/Eke, site pastorij: 
15 appartementen – Buro 56 (Gent) 

 

Naast nieuwbouw bleven we ook in 2020 
inzetten op de renovatie van ons 
patrimonium. 

De renovatiewerken aan 370 
woongelegenheden werden afgewerkt in 
2020.  

• Gent, Nieuw Gent: dakisolatie van 203 
woongelegenheden (perceel 1 + 3) 

• Gent/Mariakerke, Planetenwijk: 
renovatie buitenschrijnwerk, plaatsen 
ventilatie, aanpassen elektriciteit en 
renovatie en isolatie daken van 81 
woningen 

• Gent/Sint-Amandsberg, 
Hippodroomlaan, residenties Reigersbek 
& Zilverschoon: renovatie platte daken en 
balkons van 86 appartementen 

 

• Deinze/Landegem, Pr. Cocquytstraat 
(eerste fase): renovatie schrijnwerk, 
elektriciteit, ventilatie, zolderisolatie van 
38 woningen 

• Gent, Koggestraat: binnenrenovatie en 
renovatie en isolatie van daken van 18 
woningen + 24 appartementen 

• Gent, Malem: totaalrenovatie van 102 
woongelegenheden 

• Gent/Oostakker, J. Cardijnlaan & E. 
Ronsestraat: renovatie buitenschrijnwerk, 
plaatsen ventilatie, aanpassen elektriciteit 
en isoleren zoldervloeren in 104 woningen 
+ 12 appartementen 

• Gent/Sint-Amandsberg, Westveld: 
binnenrenovatie van 160 
woongelegenheden 

• Gent/Wondelgem, Viermeersen: 
binnenrenovatie van 113 woningen + 
renovatie seniorenwoningen 

• Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos: 
binnenrenovatie van 68 
woongelegenheden 

• Lochristi/Zaffelare, Berkenstraat (tweede 
fase): renovatie en isolatie hellende 
daken, omschakeling elektrische 
verwarming naar gas, plaatsen ventilatie, 
aanpassen elektriciteit, vervangen 
buitenschrijnwerk in 39 woningen 

• Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk: 
binnenrenovatie van 64 woningen + 
renovatie seniorenwoningen 

• Gent, Marseillestraat, residenties Klipper 
& Karveel: totaalrenovatie waarbij het 
aantal appartementen herleid wordt tot 2 
x 30 woonentiteiten 
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• Gent, Nieuw Gent: dakisolatie van 89 
woongelegenheden (perceel 2) 

• Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok A): 
renovatie gevels en dak 

• Gent/Zwijnaarde, Hekers: renovatie 
schrijnwerk, elektriciteit, ventilatie, 
isolatie daken van 98 woongelegenheden 

• Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & 
Kallestraat: ingrijpende energetische 
renovatie van 20 woningen + 4 
appartementen 

• Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & 
Kallestraat: renovatie 6 
seniorenwoningen 

• Evergem/Sleidinge, Herritakkerlaan + 
Evergem/Sleidinge, Oostveld + 
Wachtebeke: renovatie 10 + 7 + 6 
seniorenwoningen 

• Gent, Europalaan: plaatsen van nieuwe 
keukens, vernieuwen collectief 
verwarmingssysteem, dakisolatie en -
vernieuwing, integratie van basis 
ventilatiesysteem, te treffen maatregelen 
m.b.t. brandpreventie 

• Gent, H. Van Wittenberghestraat: 
totaalrenovatie van 10 naar 9 
appartementen 

• Gent, Nieuw Gent: combinatie van 
deelrenovatie en ingrijpende energetische 
renovatie van 232 woongelegenheden 

• Gent, Nieuw Gent, residentie Windekind 
(90 appartementen): renovatie gevels, 
balkons te treffen maatregelen m.b.t. 
brandpreventie 

• Gent/Mariakerke, Volkshaard- en 
Zandloperstraat: ingrijpende energetische 
renovatie van 59 woongelegenheden 

• Gent/Sint-Amandsberg, 
Hippodroomlaan, residenties Wederik en 
Zonnedauw (2 x 70 appartementen): te 
treffen maatregelen m.b.t. 
brandpreventie 

• Lochristi, Azalealaan & Smalle Heerweg: 
binnenrenovatie van 15 woningen 

• Melle, Dageraadstraat & Kloosterstraat + 
Gent/Wondelgem, Winkelstraat: 
renovatie buitenschrijnwerk, plaatsen 
ventilatie, aanpassen elektriciteit en 
renovatie & isolatie platte daken van 11 
woningen 

• Gent, Geuzenberg: renovatie van 
gaanderijen van 2 
appartementsgebouwen 

• Gent, Kongostraat & Nieuwland: 
renovatie gevels 

• Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok B): 
renovatie gaanderijen, dak & crepi 

• Lochristi/Zaffelare (eerste fase): 
totaalrenovatie van 38 woningen 
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Algemeen Beleid 
 
Tot vorig jaar verwezen wij steeds naar het beleidsplan 2014-2020. De Raad van Bestuur heeft 
echter, eind 2019, beslist om de cyclus een (her)nieuw(d) beleidsplan vroeger op te starten.  
Het nieuwe beleidsplan loopt nu van 2020-2025. 
 

Visie  
We dragen mee ons steentje bij tot het recht op menswaardig wonen in eigen streek.  
 

Voor de concretere invulling van het recht op wonen staan we er natuurlijk niet alleen voor. Samen 
met partners geven we mee vorm aan het lokaal woonbeleid.  
 

Missie  
Volkshaard biedt kwalitatieve woningen aan en draagt bij tot het creëren van een thuis voor 
mensen met een bescheiden inkomen. 
 

• Biedt: we stellen woongelegenheden duurzaam ter beschikking tegen een betaalbare 
kostprijs, afhankelijk van het gezinsbudget en de draagkracht, maar niet gratis.  
• Kwalitatieve woningen: we zetten in op passend, duurzaam en kwalitatief wonen: 
een gezonde woning die menswaardig wonen mogelijk maakt. De kwaliteit van onze 
woningen bepaalt voor een groot deel het woonplezier van onze bewoners.  
• Thuis: we helpen mee te zorgen voor geborgenheid in een vertrouwde omgeving. 
Een aangepaste woonomgeving is een veilige, gezonde en toegankelijke woonomgeving 
met maximale bereikbaarheid en leefbaarheid. Een omgeving die aangenaam en groen is 
en die binnen haar context voldoende ruimte laat voor leven, spelen en ontmoeting voor 
jong en oud. We dragen bij tot het creëren van een buurt waar het goed om leven is.  
• Voor mensen met een bescheiden inkomen: ter verwezenlijking van het grondrecht 
op wonen en in lijn met onze opdracht van algemeen belang, stellen we een 
patrimonium ter beschikking dat zich richt naar alle sociale doelgroepen met 
woonnoden. I.e. voor die huishoudens die op eigen kracht, omwille van een te laag 
inkomen en eventueel behorend tot een specifieke doelgroep onvoldoende toegang 
hebben tot de woningmarkt.  

  
We wensen verder te gaan dan het louter aanpakken van de woonbehoefte. Als loyale partner geven 
we het lokaal (sociaal) woonbeleid mee vorm, gebaseerd op onze expertise en via het faciliterende 
karakter van onze werking. We ondersteunen en begeleiden waar nodig, maar laten ook voldoende 
ruimte voor initiatief van partners en bewoners. Zo evolueren we van een sociale 
huisvestingsmaatschappij naar een brede, sociale woonmaatschappij.  
  

Waarden en normen  
De waarden van onze organisatie zijn de volgende:  

• Wij zijn klantgericht  
Binnen onze organisatie wordt klantgerichtheid hoog in het vaandel gedragen. Het is de bewoner die 
centraal staat. We zetten daarom alles op alles om het contact, de opvolging en de 
informatievoorziening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij is iedereen gelijkwaardig en 
wordt iedereen op dezelfde manier behandeld.  

• Wij zijn professioneel en kwaliteitsgedreven  
Onze organisatie staat bekend voor kwaliteitsvol werk, wat verweven zit in het DNA van de 
organisatie. Een belangrijk aspect van kwaliteitsvol werk is onze technische en professionele kennis. 



 

 9 

We zijn beroepsbekwaam en doen er alles aan om ons vak goed uit te voeren, in het belang van onze 
bewoners.  

• Wij werken samen en zijn een loyale partner  
We zijn actief in een complexe en snel veranderende omgeving, waarin samenwerken en 
communiceren volgens ons de sleutels naar succes zijn. Intern wordt er veel belang gehecht aan 
transparante communicatie en goed teamwerk en dit over de diensten heen. Daarnaast werken we 
nauw samen met andere corporaties, lokale en nationale initiatieven alsook andere partners om 
geen kansen onbenut te laten en onze kennis maximaal in te zetten ter realisatie van een 
menswaardig wonen in eigen streek.  

• Wij nemen initiatief  
We zijn een facilitator voor sociaal wonen, maar we doen het niet alleen en laten ook voldoende 
ruimte voor initiatief van partners en bewoners. In het kader van verdere professionalisering van 
onze organisatie is het belangrijk dat werknemers de ruimte krijgen om initiatief te nemen en 
verantwoordelijkheid te dragen. We vertrouwen onze medewerkers, we erkennen inspanningen en 
waarderen eenieders input.  
 

Strategische doelstellingen  
Om richting te geven aan ons handelen leggen we de focus op een aantal strategische speerpunten.  

A. Volkshaard is de referentie in sociale huisvesting  
We willen een begrip zijn in de wereld van wonen en welzijn, waarbij we onze stempel drukken op de 
sector. We hebben de ambitie om het beleid continu te voeden met onze ervaringen en willen ons 
steentje bijdragen in zowel beleidsvoorbereiding als beleidswerking. We zijn actief in een complexe 
en snel veranderende omgeving, waarin samenwerken volgens ons de sleutel naar succes is. Er dient 
een positieve associatie gemaakt te worden met onze organisatie als referentie in sociale 
huisvesting.  

B. Volkshaard is een dynamische actor in sociaal wonen.  
We spelen gepast in op elke opportuniteit om onze werking te continueren en te verbeteren. Niet 
alleen op vlak van ons werkingsgebied, patrimonium en diensten, maar ook door sneller en beter in 
te spelen op vragen van onze bewoners en op (regionale) behoeften.  
  
De strategische doelstellingen geven aan welk resultaat we uiteindelijk willen halen vanuit onze 
missie en visie.  
  
Volkshaard:  

➔ Voeren van een actief grond- en pandenbeleid.  

➔ Bevorderen van een betaalbare woning in eigen streek.  

➔ Leveren van een duurzaam aanbod, op maat van de woonbehoefte.  

➔ Borgen van kwaliteit en het basiscomfort van al onze woningen.  

➔ Inzetten op een aangename woon- en leefomgeving - wonen en welzijn als versterkende 
dynamieken.  

➔ Efficiënt en doeltreffend (financieel) beheer - als goede huisvader.  

  
Succesvol beleid voeren  
 

De strategiekaart gebaseerd op Kaplan & Norton’s Balanced Score Card is een middel om 
bedrijfsactiviteiten af te stemmen op de strategie van de organisatie.  
 

Bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan werden dezelfde vier perspectieven gedefinieerd als in het 
vorige, maar weliswaar in een andere prioriteitenvolgorde geplaatst: 
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1. Klantenperspectief   
Het eerste niveau betreft de prestaties met betrekking tot de geselecteerde klantengroepen. Hoe 
creëert onze organisatie waarde voor de klant? Wordt daar goed op gepresteerd, dan is dit de sleutel 
om vervolgens de financiële prestaties te verbeteren.  
  

2. Interne processenperspectief  
In welke interne processen moet de organisatie uitblinken om de vooropgezette diensten 
kwaliteitsvol te kunnen leveren? Goed presteren op dit niveau voorspelt daaropvolgende 
verbeteringen op het niveau van het klanten- en financieel perspectief.  
  

3. Leer- en groeiperspectief   
Het niveau van leren en groeien beschrijft welke medewerkersvaardigheden, welke 
informatiesystemen en wat voor klimaat nodig zijn om de interne processen en klantenrelaties 
voortdurend te verbeteren.   
 

4. Financieel perspectief  
Het fundament van de strategiekaart geeft de financiële prestaties weer.  
 

 

  
Deze perspectieven worden jaarlijks uitgewerkt in jaarplannen. De opvolging van de actiepunten zal 
gebeuren aan de hand van projectfiches met vooraf bepaalde KPI’s (kritische prestatie-indicatoren).  
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1. Klantenperspectief 
1.1. Communicatie 

Samen met zustermaatschappij KLE Het Volk werd ook in 2020 verder ingezet op het 
item ‘communicatie’.   

• De nieuwe website www.volkshaard.be werd in het begin van het jaar online gezet. Hierin 
werd een duidelijke en klantvriendelijke structuur opgebouwd, zodat kandidaat-huurders en 
huurders makkelijk hun weg kunnen vinden. Zo kunnen kandidaat-huurders bijvoorbeeld op 
een kaart van ons werkingsgebied zien waar onze projecten zich bevinden. Huurders kunnen 
dan weer een afspraak vastleggen met een maatschappelijk assistent of technische 
problemen melden via de website. 

• In januari 2020 verscheen ook de eerste editie van onze huurdersnieuwsbrief VOLuit, 
waarop heel positieve reacties kwamen. Daarna stelde de redactieraad nog drie edities 
samen, in april, juli en oktober. Elke editie telt 8 pagina’s en bevat rubrieken zoals ‘Handige 
Harry’, ‘Buurt in de kijker’ en ‘Wist u dat’.    

• Er worden nog steeds heel regelmatig nieuwsberichten over onze projecten verspreid. 
Zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten gebeurt dit bij de start en de voorlopige 
oplevering van de werken. Deze berichten worden veelal opgepikt in de lokale pers. 
 

1.2. Sociale Dienst 

Uiteraard blijven we ook onze wachtlijsten opvolgen. Op die manier kunnen we monitoren waar de 
nood aan sociale huurwoningen het hoogst is, alsook welke configuraties (aantal slaapkamers) 
gebouwd moeten worden. Dit gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de gemeentebesturen, via het 
lokaal woonoverleg, waarin alle lokale actoren vertegenwoordigd zijn, incluis Wonen Vlaanderen. 

 

We blijven ook inzetten op klantentevredenheid bij onze (kandidaat)-huurders. Uit de resultaten van 
onze tevredenheidsmetingen blijkt dat de tevredenheid zeer hoog is over de diverse items. Dit is een 
mooie opsteker voor de inzet van alle onze medewerkers.  
 
Dat de leefbaarheidsproblemen in onze samenleving toenemen, hoeft geen betoog. Ook bij onze 
huurders stellen we dit vast. Daarom werd versneld ingezet op een reorganisatie van de Sociale 
Dienst, met de uitbouw van een aparte cel leefbaarheid.  
 

1.3. Interventietijden Technische Dienst 

In 2020 werd een methodiek (met prioriteitscodes) uitgewerkt, die geïmplementeerd werd in het 
softwarepakket. Intern werkt de Technische Dienst reeds conform deze techniek. De 
geautomatiseerde communicatie bij werkopdrachten met langere uitvoeringstermijn is nog op te 
zetten. 

De eigen planningsmethode zal herbekeken worden in functie van het evenwicht tussen 
interventietijd en het geografisch groeperen van opdrachten. 

De financiële impact hiervan moet eveneens gemonitord worden: de capaciteit is eindig, dus een 
betere dienstsverlening heeft onvermijdelijk ook een kostprijs. Binnen enkele jaren kan een 
evenwichtig percentage van uitvoeringsgraad als target vastgelegd worden. 

2. Interne processenperspectief 

Alle nog af te werken processen en procedures werden afgewerkt en periodiek voorgesteld en 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  
 

http://www.volkshaard.be/
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Tijdens de samenkomsten van het auditcomité werd ook steeds een stand van zaken gegeven van de 
processen en de opvolging hiervan.  
 
Jaarlijks zal er ook gecontroleerd worden in welke mate een review noodzakelijk is van bepaalde 
processen.  
 

3. Leer- en groeiperspectief 

Onze medewerkers blijven de mogelijkheid hebben tot het volgen van interne en 
externe opleidingen die relevant zijn voor de uitoefening van hun taken.  
 
Zo werd er in 2020 volop ingezet op de digitalisering via onder meer de uitbouw van 
SharePoint. Verder wordt gewerkt aan de digitalisering van het kandidaten- en huurdersbestand.  
 
Het verplichte telewerken, tijdens de coronaperiode, noopte onze organisatie om een versnelde 
inhaalbeweging te doen bij de uitvouw van de digitale tools (MS Teams ®, MS OneDrive ® en MS 
SharePoint ®). Hierop zal ook in 2021 verder worden op ingezet.  
 
In de nieuwe beleidscyclus zal ook meer ingezet worden op HR-beleid, de medewerkers zijn immers 
essentieel in onze bedrijfsvoering. Zo werd er onder meer reeds ingezet op een onthaalbrochure 
voor nieuwe medewerkers.  
 

4. Financieel perspectief 

A. Leegstand  

Beheren en beheersen van leegstand blijft een topprioriteit van onze organisatie. Gezien het hoge 
aantal totaalrenovaties is onze leegstand hoog. De monitoring hiervoor wordt zeer consequent 
opgevolgd en geregeld wordt hierover gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. In 2020 bereikten we 
de piek, de komende jaren zal de leegstand fors afnemen.  
 

Uiteraard hebben de beide coronalockdowns ook een behoorlijke impact gehad op de leegstand. Zo 
waren er bijvoorbeeld geen herverhuringen mogelijk in lockdown I.  
 

B. Kostenbewaking op de werven  

Elke nieuwbouwwerf resulteert onvermijdelijk in meer-of minwerken: na elke voorlopige oplevering 
wordt hierover, in 2020,  gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur. Het is de bedoeling om dit, in 
2021,  uit te breiden naar een rapportering aan de Raad van Bestuur. 
 
De coronaperiode leidde onherroepelijk tot veel discussies met uitvoerende aannemingsbedrijven. 
Tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020) hebben wij beslist om alle werven stil te leggen. Er 
werden dadingen afgesloten met de meeste aannemers. 
 

De coronamaatregelen kunnen gecatalogeerd worden onder overmacht en nopen tot deze 
drastische, maar weloverwogen beslissingen.  
 

C. Digitaal paspoort per woning  

Mede onder ‘druk’ van de nieuwe tool ‘woningkenmerken’, ons opgelegd door de Vlaamse Overheid, 
hebben wij ingezet op de opmaak van een digitaal paspoort per woning. Dit paspoort bevat alle 
kenmerken van de woning, zowel over de buitenschil als over de technische infrastructuur. Dit zal 
eveneens een nuttige tool zijn voor onze Technische Dienst.  
 



 

 13 

De Vlaamse tool ‘woningkenmerken’ wordt nu door de overheid gebruikt bij de renovatieplanning, 
maar eveneens om te linken met de ‘huurschatter’. Huisvestingsmaatschappijen laten nu de 
marktwaarde van de woningen bepalen door deze tool en dit dient als basis voor de 
huurprijsberekening.  
  

D. Huurachterstal 

Volkshaard blijft uiteraard inzetten op een goede opvolging van de huurachterstal, zonder daarbij 
het menselijke aspect van onze huurders uit het oog te verliezen. De samenwerkingsakkoorden met 
OCMW’s werden aangepast en herwerkt (onder meer vanuit het oogpunt van GDPR). 
 

5. Toekomstperspectieven 

Op 18/12/2020 werden wij, vrij plots en abrupt, geconfronteerd met een nieuw ontwerp van 
decreet aangaande ‘wijzigingen van diverse decreten rond wonen’.  

  
De belangrijkste voorstellen hierin zijn:  

• Omschakeling naar een centraal inschrijvingsregister. 

• Omvorming van alle SHM’s naar woonmaatschappijen, met dien verstande dat er per 
gemeente nog slechts één woonmaatschappij actief kan zijn (inclusief SVK en eventueel 
gemeentelijk patrimonium dat gebruikt wordt voor sociale huisvesting). 

• Koppeling met referentieregio’s: de eerder vermelde woonmaatschappij zou slechts in één 
referentieregio actief kunnen zijn. 

• Overdracht van patrimonium aan netto-boekwaarde. 

• Forse inperking van de bestuurskracht van private aandeelhouders via onder andere:  
o In de raad van bestuur kan maximaal 1 bestuurder zitten namens de private 

aandeelhouders. 
o Stemrecht van de private aandeelhouders wordt ingeperkt: de publieke 

aandeelhouders hebben stemrecht tot 50% + 1 stem. 
o Private aandeelhouders welke, mede door deze regelgeving, wensen uit te treden, 

zullen hun te verkopen aandelen slechts vergoed zien aan nominale waarde. 
 
Het ontwerp van decreet heeft nog een ganse weg te gaan, maar de grote lijnen zijn toch wel vrij 
duidelijk. De Raad van Bestuur is vooral benieuwd naar de opmerkingen van de Raad van State 
hierop, evenals naar het parlementair debat over dit ontwerpdecreet. 
  
6. Audit 

Aansluitend op het plan om jaarlijks minstens één audit uit te voeren, werd in 2020 
een audit rond ICT-veiligheid uitgevoerd. De bevindingen werden reeds voorgesteld aan het 
auditcomité en zullen, begin 2021, ook voorgesteld worden aan de Raad van Bestuur. Er werden 
geen grote noemenswaardige zaken vastgesteld, enkel werkpunten.  
 

Het auditcomité kwam, ook in 2020, driemaal samen en rapporteerde over zijn werking aan de Raad 
van Bestuur (cf. Werking auditcomité). 
 

7. Varia 

In 2020 heeft de visitatiecommissie andermaal een doorlichting uitgevoerd in onze organisatie. Het 
rapport wordt midden 2021 verwacht.  
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Werkingsverslag diensten 

1. Sociale Dienst 
1.1 Kandidatenwerking 

 

• Inschrijvingen 

Het aantal inschrijvingen bleef ook in 2020 relatief stabiel ten opzichte van de vorige jaren. Dat is 
opvallend, aangezien we tijdens de eerste coronalockdown in het voorjaar duidelijk veel minder 
aanvragen kregen.  

Aantal inschrijvingen in 2020 

2.010 inschrijvingen Gemiddeld 167,5 per maand 

Iets meer dan in 2019 (1.930 inschrijvingen). 

 

 

Het aantal kandidaten op de wachtlijst liep verder op: van 8.467 in 2019 naar 9.922 in 2020. 

Aantal kandidaten op de wachtlijst 
op 31/12/2020 

9.922 kandidaten 

 

De gemiddelde wachttijd is eveneens gestegen, met 200 dagen. Dat heeft te maken met het 
wegvallen van de voorrangsregel voor mensen op de private huurmarkt. Mensen die reeds sociaal 
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huren bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij, komen daardoor ook in aanmerking bij ons. 
Dat doet het gemiddelde duidelijk stijgen. 

Gemiddelde wachttijd op 31/12/2020 

2.046 dagen (5,6 jaar) 

Stijging ten opzichte van 2019 (1.831 dagen of 5,02 jaar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinds 1 januari 2020 werken we voor alle nieuwe aanvragen volledig digitaal. In 2021 hopen we het 
bestaande klassement verder te digitaliseren. 

• Verhuringen 

Het aantal verhuringen in 2020 was gevoelig lager dan in 2019 (met 465 verhuringen, waarvan 367 
woningen en appartementen). Dat is toe te schrijven aan de lockdown in het voorjaar, toen 
verhuringen enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden mochten doorgaan. 

Totaal aantal nieuwe verhuringen van woningen en garages 2020 

430 nieuwe 
verhuringen 

313 woningen en appartementen 

117 garages en dergelijke 
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1.2 Bewonerswerking 
 

• Jaarplan 

In het nieuwe beleidsplan 2020 – 2025 wordt veel belang gehecht aan de leefbaarheid binnen onze 
wijken en gebouwen. In 2020 hebben we in eerste instantie een overzicht gemaakt van een aantal 
bevindingen rond overlast en de inzet van medewerkers op dit thema.  

Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur beslist om een extra medewerker aan te werven die 
ingezet wordt op leefbaarheid. Hierdoor hopen we nog meer aanspreekbaar te zijn voor bewoners 
en meer aandacht te kunnen besteden aan de opvolging van mogelijke problemen. 

• Zitdagen 

Door de coronalockdown en het verplichte telewerk werd in 2020 slechts de helft van het aantal 
zitdagen georganiseerd. We hebben tijdens deze periode extra ingezet op telefonische 
bereikbaarheid door een maatschappelijk assistent tijdens de kantooruren permanentie te laten 
verzorgen.  

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar hebben we actief bewoners die vrijwilligerswerk 
verrichten en conciërges bevraagd om noden te ontdekken bij onze huurders. Het belang van een 
goed netwerk binnen onze wijken en gebouwen bleek en blijkt eens te meer van primordiaal belang 
te zijn. 

• Bewonersontmoetingen 

Huurders die een receptie, eetfestijn of feestje organiseren voor alle huurders in de wijk, kunnen 
hiervoor één keer per jaar financiële ondersteuning krijgen. Dit bedrag hangt af van het aantal 
woongelegenheden in de wijk. In 2020 gaven we financiële ondersteuning aan de huurders in: 

• Deinze/Nevele, Wallenbulk 

• Gent/Sint-Amandsberg, Hippodroomlaan, Wederik & Zonnedauw 

• Melle, Dageraad- en Kloosterstraat 
 

Verschillende geplande ontmoetingsmomenten met huurders werden noodgedwongen uitgesteld. 
Als de situatie genormaliseerd is, zullen we deze opnieuw opstarten. 

• Wij de Wijk 

Het project rond bewonersparticipatie - Wij De Wijk - werd begin 2020 opgestart in de Bijlokestraat 
in Nazareth. De eerste kennismaking – onder de vorm van een babbelbox met vrijwilligers van 
beweging.net – kon nog net doorgaan, maar het geplande ontmoetingsmoment met onze diensten 
en het gemeentebestuur werd uitgesteld naar een latere datum. 
 

• Brand in de Kongostraat (Gent) 

In 2020 was er helaas ook een brand met dodelijke afloop voor één van onze bewoners uit de 
Kongostraat in Gent. Dit had een grote impact op de overige bewoners, maar ook op de 
personeelsleden van de Sociale Dienst. Zij gingen nog dezelfde avond aan de slag om zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen.  

Door de indruk die dit naliet, organiseerden we een aantal ontmoetingsmomenten met enkele 
bewoners uit het appartementsgebouw. Hiermee willen we in de toekomst verder gaan. 

• Flatwachter 
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Doordat de stad Gent het subsidiebedrag omhoog heeft getrokken, zijn we nu in staat om voltijds 
een flatwachter aan te stellen. Naast de site ‘Rabot’, werkt de flatwachter momenteel ook op de site 
‘Muide-Meulestede’, en dit voor alle Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen tot eind 2022. 

• Verhuisbewegingen 

Het appartementsgebouw ‘Klipper’ in de Marseillestraat in Gent werd in 2020 volledig leeggemaakt, 
zodat in 2021 gestart kan worden met de noodzakelijke werken. Als deze blok klaar is, kunnen de 
bewoners uit residentie ‘Karveel’ verhuizen naar de gerenoveerde appartementen. Op die manier 
kan ook dat appartementsgebouw gerenoveerd worden. 

In samenwerking met de collega’s van de Dienst Projecten, zijn we er in geslaagd om alle bewoners 
uit de wijk ‘Westveld’ in Sint-Amandsberg (Gent) na de eerste renovatiefase te laten verhuizen. 
Hierdoor worden alle overige woningen – 92 in totaal – in een versneld tempo gerenoveerd. Zo 
zullen we eind 2021 – begin 2022 de wijk opnieuw in zijn geheel kunnen verhuren. 
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2. Dienst Projecten 
 
De Dienst Projecten bleef in 2020 inzetten op twee domeinen: enerzijds zijn er verscheidene 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd, in opbouw en in studie, en anderzijds werd er blijvend ingezet 
op renovatieprojecten. De grootste uitdagingen bestaan nog steeds in de toenemende, hogere 
energie-eisen, in de problemen tijdens de werfuitvoering en met de nazorg van de projecten die 
zich situeren tussen voorlopige en definitieve oplevering, in de complexiteit en omvang van de 
totaalrenovaties en in de gemengde projecten met onze zustermaatschappij KLE Het Volk. Deze 
laatste dienden voorrang te krijgen omwille van de overgangsmaatregelen aangaande sociale 
koopprojecten. 

2.1 Nieuwbouw 

• Nieuwbouwprojecten 

In 2020 werden 2 nieuwbouwprojecten opgeleverd, met in totaal 29 woongelegenheden. Het gaat 
om 14 woningen en 15 assistentieflats, met een gezamenlijke kostprijs van 4.662.152 euro exclusief 
btw. 
 
Bovendien waren er op 31/12/2020 nog eens 67 woongelegenheden in opbouw binnen de Cel 
Nieuwbouw. Hierbij gaat het om 63 appartementen en 4 woningen, verspreid over 3 werven. Deze 
vertegenwoordigen een gezamenlijk bestelbedrag van 10.716.910,05 euro exclusief btw. 

• Hogere energie-eisen 

Naast de concrete uitvoering van de projecten, dient de Cel Nieuwbouw vaak het ontwerpteam bij 
te sturen en/of te begeleiden bij de opmaak van de nieuwbouwdossiers van toekomstige projecten, 
zodat deze conform onze standaarden en richtlijnen gerealiseerd kunnen worden. 

Deze blijvende uitdaging bestaat erin om de projecten te laten voldoen aan de hogere energie-eisen 
van de overheid (steeds lager wordend, verplicht E-peil) waaraan de gebouwen moeten 
beantwoorden.  

Bouwvergunningen die tot eind 2020 ingediend werden, dienen verplicht te voldoen aan het E35-peil 
of E31 indien er geen gebruikt wordt gemaakt van hernieuwbare energie. Vanaf 2021 wordt dit E30. 

• Impact nieuwbouwkoopprojecten op de huurprojecten 

Deze uitdaging voor de Dienst Projecten komt voort uit de decreetswijzigingen inzake de realisatie 
van sociale koopwoningen. Eén van de wijzigingen vermeldt dat het maximum aandeel sociale 
koopwoningen van een gemengd sociaal woonproject wordt vastgesteld op 20% van het totale 
aantal te verwezenlijken sociale huur- en koopwoningen van datzelfde project. Desgevallend komt 
het volledige project in aanmerking voor infrastructuursubsidies. 

Destijds werd door de VMSW voor reeds lang geplande projecten een overgangslijst gemaakt, 
waarop onze zustermaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk voorkomt met een behoorlijk aantal 
projecten. Deze projecten dienden uiterlijk eind 2018 gegund te zijn om in aanmerking te komen 
voor SBE- of SSI- subsidies (subsidie bouw- en eigendomsverwerving en subsidie infrastructuur). Deze 
projecten dienden veelal vervroegd opgenomen te worden in onze gezamenlijke projectenplanning. 

Dit had ook voor Volkshaard gevolgen: de Dienst Projecten diende extra ondersteuning van 
deskundig personeel te bieden voor de projectbegeleiding en -opvolging aan zustermaatschappij KLE 
Het Volk. Dat gaat natuurlijk ten koste van de realisatie van onze eigen huurprojecten. 
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2.2 Renovatie 

• Renovatieprojecten 

Naast onze nieuwbouwprojecten zijn er ook in 2020 heel wat renovatiewerken uitgevoerd aan het 
bestaande patrimonium van Volkshaard. Er werden werken uitgevoerd aan 459 woongelegenheden, 
verspreid over 3 projecten. De gezamenlijke kostprijs hiervan bedroeg 5.711.925 euro exclusief btw. 

Bovendien waren er op 31/12/2020 nog eens renovatiewerken in uitvoering aan 753 
woongelegenheden, verspreid over 9 projecten. Deze 9 vertegenwoordigen een gezamenlijk 
bestelbedrag van 54.334.881 euro exclusief btw. Zes hiervan zijn totaalrenovatieprojecten op 
wijkniveau en omvatten samen 560 woongelegenheden! 

• Energie RenovatieProgramma 

De grootste uitdaging voor de Cel Renovatie bestaat erin om de doelstellingen van het Energie 
Renovatieprogramma (ERP) te halen. Dit betekent dat alle woongelegenheden minimaal moeten 
beschikken over een energiezuinige centrale verwarming, buitenschrijnwerk met dubbele beglazing 
en dakisolatie. Alle projectdossiers in opmaak zijn hier prioritair op gericht. 

Onze gehanteerde renovatiestrategie is gebaseerd op een langetermijnvisie. 

In kader van de instandhouding en het energiezuiniger maken van het patrimonium, alsook met als 
doel de woongelegenheden conform te houden aan de Wooncode, werd steeds prioriteit gegeven 
aan renovatiewerken met een globale aanpak. Met andere woorden: werken waarbij slechts één 
item aangepakt wordt, en enkele jaren later een ander, komen bij ons zeer zelden voor.  

Bij geplande renovatiewerken aan woning(groep)en – namelijk deel-, totaalrenovatie of een 
combinatie van beiden binnen een wijk – werd steeds de conformiteit van de woongelegenheden 
afgetoetst aan de ERP-eisen. Zodoende werden de noodzakelijke ERP-energiemaatregelen integraal 
meegenomen in het geheel van de voorziene renovatiewerken. Op deze manier werd ook 
bijkomend aandacht besteed aan de problematiek met betrekking tot koudebruggen, dakopbouw, 
ventilatie en brandveiligheid. Vaak waren er ook bij grondige renovaties structurele ingrepen nodig, 
waardoor verhuisbewegingen binnen de wijk, of soms herhuisvesting buiten de wijk, noodzakelijk 
waren. Dit leidde dikwijls tot gefaseerde deel- en/of totaalrenovaties, en in enkele gevallen tot 
vervangingsbouw. 

Gezien voornoemde aanpak werd er de laatste 10 jaar steeds bij uitvoering van 
deelrenovatieprojecten van de gelegenheid gebruikgemaakt om desgevallend bij aanwezigheid van 
elektrische verwarming deze te vervangen door een centrale verwarming op gas. 

• Totaalrenovatie 

Om de oudere woningen (periode vóór 1970) voor de komende 25 jaar probleemloos te kunnen 
herverhuren - zonder risico op ongeschiktverklaring, rekening houdend met de huidige comfort- en 
veiligheidseisen en met de VMSW-normen - dient er in betreffende woningen een totaalrenovatie 
uitgevoerd te worden. Door de impact en omvang van deze werken is het echter niet mogelijk om de 
woningen te laten bewonen tijdens die renovatie. 

Op het moment dat een dergelijke woning leeg komt te staan, wordt er gekozen om deze voorlopig 
niet te herverhuren. Bij de opstart van een totaalrenovatieproject zijn er echter voldoende 
leegstaande woningen nodig om de werken gefaseerd te kunnen laten verlopen. Er wordt gekozen 
voor die fasering en een continu doorschuifsysteem met een eenmalige verhuisbeweging van 
zittende huurders, opdat er zoveel mogelijk mensen in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. 
Dit werkt echter noodgedwongen een tijdelijke verhoging van de structurele leegstand in de hand. 

Op 31/12/2020 waren 6 van deze totaalrenovaties in uitvoering in volgende wijken: 
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- Gent/Sint-Amandsberg, Westveld 
- Gent, Malem 
- Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos 
- Gent, Koggestraat 
- Gent/Wondelgem, Viermeersen 
- Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk 

Daarnaast waren er ook 3 totaalrenovatiedossiers in definitief ontwerp voor volgende wijken: 

- Gent, Marseillestraat 
- Lochristi, Azalealaan 
- Maldegem/Adegem, Pater Tuypenslaan 

Eveneens waren er ook nog 3 dossiers in voorbereiding voor volgende wijken: 

- Gent/Mariakerke, Volkshaardstraat 
- Gent, Hector Van Wittenberghestraat 
- Lochristi/Zaffelare, Kanunnik Triestlaan (1e fase) 

De opmaak van de totaalrenovatiebestekken gebeurt steeds in nauw overleg met de 
ontwerpers/architecten en vraagt veel voorafgaand, tijdrovend studiewerk. Er dient namelijk 
voorafgaand een inventarisatie gemaakt te worden van de bestaande toestand van elke woning 
door de ontwerpers/architecten. Dit is een omvangrijke klus gezien er een grote diversiteit aan 
bouwfases en typologieën van woningen is binnen één wijk. Daarenboven werden heel wat 
woningen tijdens de lange bewoningsperiode individueel door zittende huurders 
aangepast/verbouwd. De Cel Renovatie wordt dan ook steeds geconfronteerd met de intensieve 
begeleiding van de ontwerpers/architecten bij deze zeer complexe dossiers. 

Bij de opmaak van deze totaalrenovatiedossiers wordt er nauwlettend op regelmatige basis overleg 
gepleegd met de Sociale Dienst en de Dienst Communicatie. Dit is immers noodzakelijk om de 
fasering en de verhuisbewegingen van de zittende huurders vlot te kunnen laten verlopen bij de 
uitvoering van de werken. 

2.3 Ontwerprichtlijnen 
 
Omwille van kostprijsefficiëntie, duurzaamheidsoverwegingen en latere kostenbesparing bij  
onderhoud is er de laatste jaren vanuit de expertise van de Dienst Projecten in samenwerking met de 
Technische Dienst - die instaat voor het onderhoud en de herstellingen - een visie ontwikkeld op het 
bouwen en renoveren van woningen en appartementen. Deze visie werd uitgeschreven in een nota 
“Richtlijnen voor ontwerpers”. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Bouwtechnisch Bestek 
Woningbouw en C2008 van VMSW. 

Deze nota behandelt het materiaalgebruik, het ontwerp met de nadruk op compactheid en 
energiezuinigheid, onderhoudsvriendelijkheid, duurzaamheid en bouw- en onderhoudskosten. 
Deze houdt ook rekening met extra kostenbesparende technieken in het belang van de huurder en 
bijkomend in het belang van de beperking van de milieu-impact van het patrimonium. 

Bij het streven naar kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen heeft deze checklist het doel om 
enige uniformiteit te bekomen in ons patrimonium, de bouwkost zo laag mogelijk te houden zonder 
in te boeten op kwaliteit, de onderhoudskosten – en daaraan gekoppeld de huurlasten voor de 
huurder – tot een minimum te beperken, en last but not least de verrekeningen tijdens de 
werfuitvoering zoveel als mogelijk uit te sluiten of te beperken. 

Deze richtlijnen werden overgemaakt aan de ontwerpers die instaan voor de opmaak van de 
nieuwbouw- en renovatiedossiers. 
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2.4 Werfuitvoering en nazorg 
 

De werfopvolging van de nieuwbouw- en renovatieprojecten blijft steeds een grote uitdaging voor de 
dienst. Dit zowel tijdens de opvolging in de bouw- of renovatiefase als tijdens de waarborgperiode 
(periode tussen voorlopige en definitieve oplevering). 
De kwaliteit van werfuitvoering, de kostprijs en uitvoeringstermijn hebben echter een belangrijke 
impact op onze werkingskosten en jaarplanning van toekomstige projecten. 

We stellen bij de uitvoering van bouwprojecten een toenemende achteruitgang vast in de geleverde 
kwaliteit. De gewenste afwerkingsgraad wordt niet altijd behaald, alhoewel het bestek de 
kwaliteitseisen duidelijk omschrijft. Dit bezorgt onze projectleiders veel tijdverslindende discussies 
met aannemers om uiteindelijk de gewenste uitvoeringskwaliteit te kunnen verkrijgen. 

Het valt eveneens op dat een deel van de aannemers zich meer aan het specialiseren is in het 
juridische aspect van de aannemerij dan in het bouwkundige om alzo verrekeningen/meerwerken te  
genereren ten einde hun winstmarges te kunnen verhogen en/of hun contractuele 
uitvoeringstermijn hierdoor te kunnen verlengen bij eerder opgelopen vertragingen. Ook dit leidt 
vaak tot onnodige discussies tijdens het bouwproces. 

Steeds meer stellen we vast dat bouw- en renovatieprojecten problematisch langer duren dan 
contractueel voorzien. Vaak zijn de vertragingen te wijten aan de slechte bouwcoördinatie en/of 
opvolging door de hoofdaannemer. Termijnoverschrijdingen hebben echter een belangrijke impact 
op de werking van onze interne diensten. 
Tijdens deze overschrijdingsperiode is onze interne projectleider niet inzetbaar voor andere taken en 
dient een volgend project noodgedwongen uitgesteld te worden waardoor de projectenjaarplanning 
vertraging oploopt. In uitzonderlijke gevallen genereert dit ook extra opvolgkosten voor architecten 
en studiebureaus. 

Bijkomend hebben termijnoverschrijdingen een niet te verwaarlozen impact op de Sociale Dienst. 
Hun interne planning wordt overhoop gehaald door de niet-tijdige verhuring van projecten. Nochtans 
rekent onze Sociale Dienst op een tijdige verhuring in het kader van geplande, noodzakelijke 
verhuisbewegingen bij andere projecten (o.a. totaalrenovaties), zodat deze hierdoor geen stilstand 
oplopen. Bij gebrek hieraan lopen wij het risico dat aan de getroffen aannemer een 
schadevergoeding verschuldigd is. 

Ook de Dienst Financiën & Administratie is het slachtoffer van vertragingen op werven met een 
gefaseerde totaalrenovatie. Deze vertraging zorgt namelijk voor onnodige langere leegstand van 
woningen die deel uitmaken van de volgende uitvoeringsfasen binnen een wijk. Het gevolg hiervan 
uit zich in  inkomstenverliezen aan huishuur. 

Om de opgelopen vertragingen op projecten aan te pakken, worden er meer financiële sancties 
opgelegd conform de wetgeving overheidsopdrachten. Op deze manier willen we de aannemers 
meer aanmoedigen om de contactuele uitvoeringstermijnen te respecteren. 

Aangaande de nazorg van nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt de dienst geconfronteerd met 
een toename aan laattijdige definitieve opleveringen. Conform de wetgeving overheidsopdrachten 
dient echter de definitieve oplevering exact één jaar na de voorlopige oplevering plaats te vinden. In 
de praktijk is dit eerder een uitzondering geworden... Hierdoor duren de meeste projecten heel wat 
langer dan voorzien. Bij verscheidene projecten loopt de nazorg zelfs meerdere jaren uit!  

Bijkomend heeft een laattijdige definitieve oplevering soms jammer genoeg voor de huurders een 
impact op de bewoning. Dit zorgt tevens ook voor extra werkdruk en frustraties bij de medewerkers 
van de Dienst Projecten, gezien zij blijvend met de opvolging van de nazorg belast worden bovenop 
hun dagelijkse taak van werfopvolging van in uitvoering zijnde projecten. 
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Om dit tegen te gaan, kunnen ook hierbij vaker geldelijke sancties genomen worden. 

2.5 COVID-19-pandemie 

De afkondiging van de maatregelen in verband met het coronavirus in maart 2020 had een grote 
impact op de projectontwikkeling en op de verdere uitvoering van de lopende werven. 

Uit de signalen die wij ontvingen van de hoofdaannemers bij de eerste lockdown half maart 2020 
(problemen aangaande materiaalaanvoer, personeelsbezetting, neven- en onderaannemingen, 
enzovoort) werd vastgesteld dat t.g.v. deze onvoorziene, voor elke partij ongekende 
omstandigheden de werven niet zonder enig bezwaar konden worden verder gezet. Aansluitend 
werd er door de bouwheer beslist om alle lopende werven te schorsen om geen onnodige 
gezondheidsrisico’s te nemen. 
Deze tijdelijke opschorting liep tot op het moment dat de coronacrisis terug onder controle was, de 
berichtgeving van de overheid aangaf dat de werkzaamheden konden worden hervat én de 
hoofdaannemer ons kon verzekeren dat de coronaveiligheid specifiek op elke werf kon worden 
gewaarborgd. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen, dienden wij als bouwheer voor elke werf (meerdere malen) in 
overleg te treden met alle respectievelijke hoofdaannemers. Deze klus omvatte in totaal 32 werven 
in opdracht van Volkshaard en van onze zustermaatschappij KLE Het Volk, en behelsde de lopende 
werven én deze in nazorg. Onnodig te vermelden dat dit voor heel wat discussies zorgde met de 
betrokken aannemers, waarbij de ene aannemer een constructievere houding aannam dan de 
andere… 

De werken konden pas verdergezet worden met de inachtname van de verhoogde 
veiligheidsmaatregelen en dit in overeenstemming met de aangepaste preventiemaatregelen, 
maatregelen tegen de  verspreiding van het coronavirus op de bouwplaatsen, aangepaste  
toolboxfiches, aangepast werfinrichtingsplan en het verslag met richtlijnen van de 
veiligheidscoördinator. 

De specifiek gemaakte afspraken omtrent de voorwaarden tot heropstart en opheffing van de 
schorsing, voortvloeiend uit de diverse onderhandelingen met de hoofdaannemers, werden telkens 
in een dadingsovereenkomst gegoten. Met slechts 2 hoofdaannemers was het echter niet mogelijk 
om - tot op heden - tot een overeenkomst te komen wegens de door hen gestelde, exuberante 
financiële eisen. 
Voor de periode van schorsing, heropstart en verderzetting werd er aan alle aannemers een redelijke 
termijnverlenging toegekend. 

Alle projecten in uitvoering en in studie liepen hierdoor ernstige vertraging op. Enkele ervan kenden 
een bijkomende financiële impact bovenop de kostprijs. 

Renovatiewerven met deelrenovaties met blijvende bewoning kampten met de moeilijkere toegang 
tot bepaalde woningen voor de uitvoering en controle van binnenwerken. Dit ondanks de 
maatregelen die hiervoor door de aannemer, architect en bouwheer werden genomen. 
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3. Dienst Financiën en Administratie 
 
Ook de Dienst Financiën en Administratie moest in 2020 haar manier van werken aanpassen door 
de coronamaatregelen. Er werd ingezet op telewerk en maximale dienstverlening via telefoon en 
e-mail, aangezien fysieke zitdagen niet mogelijk waren. De dienst slaagde er evenwel in om de 
huurachterstallen te doen dalen. Het aantal huurders dat gebruikmaakt van een afbetaling om de 
huurwaarborg te betalen, bleef echter wel stijgen. 

3.1 Huurachterstallen 

Het onder controle houden van de huurachterstal blijft elk jaar een uitdaging voor de Dienst 
Financiën en Administratie. Terwijl we in 2019 een forse stijging zagen van de totale huurachterstal, 
konden we in 2020 opnieuw een daling vaststellen. Dat komt door een daling van de huurachterstal 
bij de zittende huurders. De achterstal bij de vertrokken huurders bleef wel verder stijgen. 

 December 2017 December 2018 December 2019 December 2020 
Totale huurachterstal zittende 
huurders 

€ 130.520,53 € 120.189,78 € 145.782,29 € 132.843,96 

Totale huurachterstal 
vertrokken huurders 

€ 44.872,55 € 55.584,86 
 

€ 71.816,88 
 

€ 74.383,83 

Totale huurachterstal € 175.393,08 € 175.774,64 € 217.599,17 € 207.227,79 
Percentage t.o.v. totale omzet 0,87% 0,79% 0,96% 0,83% 

 

Opvallend is dat het totale aantal huurders met achterstal flink gedaald is: van 429 in 2019 naar 357 
in 2020. We zien vooral een daling bij het aantal zittende huurders met een achterstal tussen 1 en 3 
maanden. Ook het aantal vertrokken huurders met achterstal daalde van 72 naar 59.  

In verhouding tot het totale aantal zittende huurders, had 6,04% van onze huurders een 
huurachterstal. Dat is het laagste percentage van de afgelopen jaren.  

 December 2017 December 2018 December 2019 December 2020 
Aantal zittende huurders met 
achterstal: 
- minder dan 1 maand 
- tussen 1 en 3 maanden 
- meer dan 3 maanden 

 
 

188 
115 
27 

 
 

230 
115 
18 

 
 

188 
136 
32 

 
 

177 
94 
27 

Aantal vertrokken huurders met 
achterstal 

51 63 72 59 

Totaal aantal huurders (zittend 
& vertrokken) met achterstal 

381 426 428 357 

Percentage zittende huurders 
t.o.v. totale aantal huurders 

6,63% 7,25% 7,10% 6,04% 
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Om dit cijfer hopelijk nog verder te doen dalen, blijven we op de Dienst Financiën en Administratie 
inzetten op het voorkomen, het vaststellen en het oplossen van huurachterstallen. 

3.2 Afbetaling huurwaarborgen 

Een andere uitdaging die we jaarlijks moeten opvolgen, is de afbetaling van de huurwaarborgen. 
Sinds 1 maart 2014 is het volgens het Kaderbesluit Sociale Huur – dat omgedoopt werd tot het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Codex Wonen – toegestaan dat de kandidaat-huurder zijn 
waarborg aflost over maximaal 18 maanden. Die waarborg is gelijk aan twee keer de basishuur. 

Sinds 2015 maken verschillende van onze huurders gebruik van deze mogelijkheid. In 2016 waren er 
zelfs 100 aflossingen per maand. In 2017 daalde dit aantal sterk (naar 72), om dan in 2018 licht te 
stijgen (naar 78). In 2019 zagen we echter opnieuw een grotere stijging naar 90 aflossingen, om in 
2020 verder op te lopen naar 92 lopende aflossingen per maand van de huurwaarborg. Behalve in 
mei en juni steeg het aantal aflossingen per maand telkens boven de 90. De piek lag op 98 in 
november. 
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Voor veel van onze huurders blijft het dus niet evident om de waarborg in één keer te betalen. De 
afbetaling is een goede oplossing voor hen, maar voor de Dienst Financiën en Administratie betekent 
dit veel extra administratieve nazorg. 

3.3 Liquiditeits- en solvabiliteitsratio 

Tot slot geven we graag nog de liquiditeits- en solvabiliteitsratio van de voorbije vijf jaar mee. 

A. Liquiditeitsratio 

Voor de onmiddellijke liquiditeitsratio hanteren we volgende formule: 

(Liquide middelen + geldbeleggingen - correctie voor waarborgen in handen van de SHM gestort) / 
(Korte termijn passiva, exclusief overlopende rekeningen passief - correctie voor huurwaarborgen in 
handen van de SHM gestort). 

Op die manier komen we tot de volgende ratio’s: 

huurwaarborg 
per maand 

Datum Totaal 

1/01/2019 82 

1/02/2019 80 

1/03/2019 79 

1/04/2019 83 

1/05/2019 88 

1/06/2019 92 

1/07/2019 95 

1/08/2019 98 

1/09/2019 91 

1/10/2019 102 

1/11/2019 95 

1/12/2019 93 

1/01/2020 95 

1/02/2020 93 

1/03/2020 92 

1/04/2020 90 

1/05/2020 84 

1/06/2020 87 

1/07/2020 95 

1/08/2020 95 

1/09/2020 94 

1/10/2020 94 

1/11/2020 98 

1/12/2020 92 

Onmiddellijke liquiditeitsratio (exclusief invloed huurwaarborgen in handen van de SHM 
gestort) 

2016 2017 2018 2019 2020 

0,64 0,66 0,99 0,58 0,59 
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In 2020 bleef de liquiditeitsratio nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019. In 2018 zagen we een een 
afwijkende liquiditeitsratio. Dit is te verklaren door het feit dat deze ratio afhangt van de liquide 
middelen ten opzichte van de kortetermijnschulden op het einde van het boekjaar. In 2018 waren 
deze liquide middelen hoger, omdat er minder gronden werden aangekocht. 
 

 

B. Solvabiliteitsratio 

Voor de solvabiliteitsratio kijken we onder andere naar de graad van financiële onafhankelijkheid. 
Daarvoor gebruiken we de volgende formule: 

Eigen vermogen / totaal vermogen 

Op die manier komen we tot de volgende percentages: 

Graad van financiële onafhankelijkheid 

2016 2017 2018 2019 2020 

27,87 % 26,62 % 25,80 % 25,02% 24,59% 
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4. Technische Dienst 

4.1 Personeel 

De personeelsbezetting van de Technische Dienst werd in 2020 licht uitgebreid, naar: 

• 19 technische medewerkers: dit aantal bleef ongewijzigd,  

• 24 conciërges, vast aan het gebouw verbonden of inwonend: we mochten één bijkomende 
niet-inwonende conciërge verwelkomen, 

• 6 bedienden: er is één bijkomende bediende aangetrokken, die instaat voor het 
inventariseren van ons patrimonium en het digitaliseren van deze informatie. 

Het aantal gebouwverantwoordelijken nam toe tot 25. Gebouwverantwoordelijken zijn huurders die 
vrijwillig een aantal taken op zich nemen, gaande van het buitenzetten van de afvalcontainers tot het 
schoonmaken van de algemene delen. Het feit dat één of meerdere bewoners een aantal taken op 
zich willen nemen, heeft een positief effect op de huurlasten in het betrokken gebouw. Zelfs in 
grotere appartementsgebouwen werkt deze formule: een recent gebouw in Nazareth (Wielkine) 
wordt volledig door de bewoners onderhouden. 

4.2 Onderhoud en herstellingen 

De uitvoering van het onderhoud, zowel technisch als op het vlak van schoonmaak, gebeurt in 
hoofdzaak met eigen personeel, waar nodig ondersteund door externe aannemers. Het 
groenonderhoud wordt dan weer volledig uitbesteed, met een zeer belangrijk aandeel voor de 
sociale economie.  

Hetzelfde principe van volledige uitbesteding geldt ook voor alle gespecialiseerde onderhoud op 
bijvoorbeeld liften, verwarmingsketels, branddetectie, … 

Niet verrassend daalde het aantal herstellingsaanvragen gedurende de lockdown, en kon er in die 
periode ingezet worden op het herstellen van leegstaande panden. Maar een daling betekent niet 
dat er geen aanvragen meer binnenkwamen: de onderstaande grafiek geeft een idee van het aantal 
aanvragen per maand, na de lockdown diende alle achterstand ingehaald te worden.  
 
Dit gegeven, samen met een aantal andere factoren, heeft ertoe geleid dat de inspanningen om de 
leegstand weg te werken niet konden aangehouden worden en de frictieleegstand bij de technische 
dienst eind 2020 3,3% bedroeg. Tegen eind 2022 moet dit cijfer teruggebracht worden naar 1,5% van 
ons patrimonium. 
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De totale onderhoudskost voor het jaar 2020 bedroeg 3.486.600 euro of 612 euro per 
wooneenheid. 
 
Een greep uit enkele grotere werken die uitgevoerd werden: 

• het plaatsen van condenserende ketels en het aanpassen van de schouw in het 
appartementsgebouw Kettingstraat 

• buitenschilderwerken in enkele wijken  

• vervangen van de waterontharders en plaatsen van bijkomende haspels in de residenties 
Wederik en Zonnedauw 

 
Een storm begin 2020 met behoorlijk wat schade aan daken vergde eveneens behoorlijk wat extra 
inspanning om alles hersteld te krijgen. Verder was er nog de zware brand in de Kongostraat (Gent), 
waarbij jammer genoeg een dodelijk slachtoffer te betreuren viel.  

4.3 Wachttijd 

 

De wachttijd voor technische interventies wordt verder opgevolgd. De metingen gebeuren over alle 
werkopdrachten voor correctief onderhoud, het gaat dus niet alleen over kleine herstellingen, maar 
bijvoorbeeld ook over de heraanleg van een stuk riolering.  

Iedere werkopdracht krijgt een prioriteit toegekend op basis van de parameters veiligheid, 
gevolgschade en comforthinder, om zo de gewenste interventietijd te bepalen.  

Uit de meting over het jaar 2020 blijkt dat de mediaan van de benodigde tijd om een interventie 
volledig af te ronden - ondanks de moeilijke werkomstandigheden door de coronamaatregelen - nog 
steeds 6 kalenderdagen bedraagt. 50% van onze interventies is dus binnen de 6 kalenderdagen 
afgewerkt. 75% ervan is binnen de 17 dagen afgewerkt, hier merken we wel een toename van 2 
dagen ten opzichte van 2019.  

Dit wordt duidelijk in onderstaande grafiek: 
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4.4 Energiecorrectie 
 

Tot slot vermelden we nog dat er in 2020 heel wat werk verricht werd om de gegevens te verzamelen 
die vereist waren om de effectieve energiecorrectie voor de betrokken panden te berekenen. 
 

Werking auditcomité 
 
Het auditcomité kwam in 2020 drie keer samen. Dit gebeurde omwille van de coronapandemie 
telkens digitaal via Microsoft Teams. 

Volgende zaken werden besproken in het auditcomité: 

- Stand van zaken RAMM-fiches en procedures 
- Bespreking geactualiseerde risicoanalyse 
- Toelichting KPI’s voortvloeiend uit nieuw beleidsplan 
- Opvolging aanbevelingen eerder uitgevoerde audits (Leegstand,  Domiciliefraude en 

Voorraadbeheer) 
- Opmaak visie en planning voor toekomstige audits: 

o Rapportering interventietijden Technische dienst – planning: 2021 
o Selectie van toekomstige te auditeren processen + timing: 

▪ ICT-veiligheid – cybersecurity en dataprivacy: Q4/2020 
▪ Klachtenprocedure en gerechtelijke procedures 
▪ Projectmanagement: contract- en werfopvolging 
▪ Patrimoniumbeheer: conditiemeting en renovatieprojecten/preventief 

onderhoud 
▪ Facturatie: volledigheid en tijdige en/of topic meerwerken 

- Stand van zaken toekomstige audit inzake ICT-veiligheid – cybersecurity en dataprivacy 
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Volgende procedures werden in 2020 afgewerkt: 

- Voorbereiding en uitvoering nutsvoorzieningen en wegenis 
- Administratieve werfbegeleiding nieuwbouwprojecten 
- Administratieve werfbegeleiding renovatieprojecten 
- Uitvoering renovatieprojecten (huur) 

Volgende RAMM-fiches zijn nog te finaliseren: 

- Huisbewaarders als actieve schakel met de huurders 
- Belanghebbendenmanagement 

Het auditcomité gaf op 19 januari 2021 toelichting aan de Raad van Bestuur over de werking en hun 
bevindingen. 

Dank 
Het realiseren van een dergelijk mooi jaarresultaat is enkel maar mogelijk dankzij de steun, het 
vertrouwen en de inzet van velen. 
 
We willen dan ook de medewerkers, de directie en de leden van de Raad van Bestuur en het 
auditcomité van harte danken voor hun geleverde prestaties, hun inzet en hun enthousiasme. 
Onze dank gaat ook uit naar de gemeentebesturen. Overleg en samenspraak met hen zorgen echt 
voor een meerwaarde.  

Ook de leden van de verschillende administratieve en bestuurlijke diensten en sociale organisaties 
willen wij bij deze uitdrukkelijk onze waardering overmaken voor hun gedrevenheid en de wil om 
constructief samen te werken. 

Ten slotte willen we onze medewerkers nog eens extra bedanken voor hun inzet en flexibiliteit in het 
vreemde coronajaar 2020. We hebben het afgelopen jaar onze manier van werken razendsnel 
moeten aanpassen aan de omstandigheden, we hebben op verschillende vlakken grote stappen 
gezet en een aantal onder ons hebben een nieuwe balans moeten zoeken tussen werk en privé. 
Iedereen is zich echter blijven inzetten, vaak in moeilijke omstandigheden, om de dienstverlening aan 
onze (kandidaat-)huurders zo goed mogelijk te laten verlopen. Waarvoor dank!  
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Bouwwerken 

• Gent/Mariakerke, Planetenwijk/Zuidbroek, residentie Zonnewind: 
15 erkende assistentieflats – GDR-architecten (Gent/Gentbrugge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, Vlasbloem: 
14 woningen – ARKS-architecten (Aalter) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• De Pinte, Spoorweglaan: 
20 studio’s + 1 appartement (in samenwerking met OC Broeder Ebergiste te Gavere) – Archipl 
Architecten (Gent) 

• Gent, Nieuw Gent, Morganiet- & Robijnstraat: 
42 appartementen (vervangingsbouw) – GDR-architecten (Gent/Gentbrugge) 

• Gent/Sint-Amandsberg, Waterstraat: 
4 woningen – Buro 56 (Gent) 

Type Aantal 

Assistentieflat met 1 slaapkamer 15 

Gezinssamenstelling Aantal 

Alleenstaanden 13 

Paar zonder kinderen 2 

Belastbaar inkomen en huurprijs Bedrag 

Gemiddeld netto belastbaar inkomen € 19.023,92 

Gemiddelde reële huurprijs € 358,16 

Hoogste huurprijs € 487,07 

Type Aantal 

Hoekwoning 3 slaapkamers - 6 personen 6 

Rijwoning 3 slaapkamers - 4 personen 4 

Rijwoning 3 slaapkamers - 5 personen 2 

Rijwoning 3 slaapkamers - 6 personen 2 

Gezinssamenstelling Aantal 

Alleenstaanden 1 

Eénoudergezinnen 6 

Eénoudergezinnen met bijwoner 1 

Paar met kinderen 6 

Belastbaar inkomen en huurprijs Bedrag 

Gemiddeld netto belastbaar inkomen € 20.860,99 

Gemiddelde reële huurprijs € 369,99 

Hoogste huurprijs € 673,72 
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• Evergem/Ertvelde, Hoge Wal: 
6 woningen – ARKS-architecten (Aalter) 

• Gent/Gentbrugge, Treillarmée: 
18 woningen + 5 appartementen – Buro 56 (Gent) 

• Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat II: 
4 woningen + 6 appartementen – Buro II (Gent) 

• Lievegem/Lovendegem, Verkortingsweg: 6 woningen – Archipl Architecten (Gent) 

• Maldegem/Adegem, Adegem-Dorp: 
21 appartementen – JUXTA (Gent) 

• Melle, Caritasstraat: 
10 appartementen – Bressers Architecten (Gent) 

• Melle, Mussenbos: 
13 woningen + 12 appartementen + 2 transitwoningen – Buro 56 (Gent) 

• Nazareth, Stropstraat: 
16 woningen – L. Bosschem (Nazareth) 

• Zulte/Machelen, Veer- & Dorpsstraat: 
16 woningen – Bressers Architecten (Gent) 

• Gent, Nieuw Gent: dakisolatie van 203 woongelegenheden (perceel 1 + 3) 

• Gent/Mariakerke, Planetenwijk: renovatie buitenschrijnwerk, plaatsen ventilatie, aanpassen 
elektriciteit en renovatie en isolatie platte daken van 81 woningen 

• Gent/Sint-Amandsberg, Hippodroomlaan, residenties Reigersbek & Zilverschoon: renovatie 
platte daken en balkons van 86 appartementen 

 

• Deinze/Landegem, Pr. Cocquytstraat (eerste fase): renovatie schrijnwerk, elektriciteit, ventilatie, 
zolderisolatie van 38 woningen 

• Gent, Koggestraat: binnenrenovatie en renovatie en isolatie van daken van 18 woningen + 24 
appartementen 

• Gent, Malem: totaalrenovatie van 102 woongelegenheden 

• Gent/Oostakker, J. Cardijnlaan & E. Ronsestraat: renovatie buitenschrijnwerk, plaatsen 
ventilatie, aanpassen elektriciteit en isoleren zoldervloeren in 104 woningen + 12 appartementen 

• Gent/Sint-Amandsberg, Westveld: binnenrenovatie van 160 woongelegenheden 

• Gent/Wondelgem, Viermeersen: binnenrenovatie van 113 woningen + renovatie 
seniorenwoningen 

• Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos: binnenrenovatie van 68 woongelegenheden 

• Lochristi/Zaffelare, Berkenstraat (tweede fase): renovatie en isolatie hellende daken, 
omschakeling elektrische verwarming naar gas, plaatsen ventilatie, aanpassen elektriciteit, 
vervangen buitenschrijnwerk in 39 woningen 

• Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk: binnenrenovatie van 64 woningen + renovatie seniorenwoningen 

• Gent, Marseillestraat, residenties Klipper & Karveel: totaalrenovatie waarbij het aantal 
appartementen herleid wordt tot 2 x 30 woonentiteiten 

• Gent, Nieuw Gent: dakisolatie van 89 woongelegenheden (perceel 2) 
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• Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok A): renovatie gevels en dak 

• Gent/Zwijnaarde, Hekers: renovatie schrijnwerk, elektriciteit, ventilatie, isolatie daken van 98 
woongelegenheden 

• Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & Kallestraat: ingrijpende energetische renovatie van 20 
woningen + 4 appartementen 

• Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & Kallestraat: renovatie 6 seniorenwoningen 
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Gronden 

Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, 
Vlasbloem 

Verkoop gronden bij 4 
koopwoningen KLE Het Volk 

1.421,82 m² 

Gent/Oostakker, Wolfputstraat Verkoop gronden bij 36 
koopwoningen KLE Het Volk 

9.921,80 m² 

Ligging Bruto (m²) Werfproject 
Aalter 
Knesselare, Kloosterstraat 
Lotenhulle, Lomolenstraat 

 
34.971 

1.806 

 

Deinze 
Bachte-Maria-Leerne, Mulderstraat 2 
Landegem, Moorstraat-Poeldendries 

 
896 

1.896 

 

De Pinte 
Moerkensheide II 

 
4.945 

 
 

Destelbergen 
Berendries 
Rendekensstraat 
Heusden, Prinsenhof 
Heusden, Stylvoorde 

 
48.238 
13.670 

28.032 
5.068 

 
 
 

Evergem 
Spoorwegstraat 
Ertvelde, Hoge Wal 
Sleidinge, Oostveld 

 
2.456 
3.510 

65.809 

 
 

Gavere 
Sint-Amandswijk 
Asper, Luxemburgstraat/Nieuwlandstraat/Pontweg 

 
10.821 
30.094 

7.484 

 
 
 

Gent/Drongen 
Baarle, Noordhout 

 
55.495 

 

Gent/Gentbrugge 
L. Van Houttestraat (Treillarmée) 

 
3.944 

 

Gent/Oostakker 
Wolfputstraat 

 
3.230 

wordt overgedragen naar het 
openbaar domein 

Gent/Sint-Amandsberg 
Lijnmolenstraat 
Waterstraat 

 
2.503 
4.086 

 
 

4 woningen 

Gent/Wondelgem 
Silcose 

 
3.550 

 
 

Lievegem   

Gavere/Asper, Pontweg Privépersonen 6.806,34 m² 

Gavere/Asper, Nieuwlandstraat Privépersonen 316,08 m² 

Gavere/Asper, Nieuwlandstraat Privépersonen 362,04 m² 
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Waarschoot, Consciencelaan 3.080 

Lochristi 
Vaarlaars 
Beervelde, Kloosterstraat 
Zaffelare, Vaardeken 

 
2.901 
2.794 

46.297 

 
 

 

Maldegem 
Brielstraat-Nieuwstraat  
Edestraat 
Staatsbaan 
Adegem, Waleweg 

 
583 
350 

3.476 
11.388 

 
 
 
 
 

Melle 
Brusselsesteenweg  
Gontrode Heirweg 
Wautersdreef 

 
1.721 

37.862 
9.357 

 

Nazareth 
Bijloke Eede – Drapstraat III 
Deinzestraat 34b 
Drapstraat 
Noël Schoorensstraat 9 (pastorij) 
Ommegangstraat 
Stropstraat Zwanestraat 
Stropstraat Zilvererf 

 
28.404 

711 
6.625 
2.658 

39.824 
15.327 

229 

 
 
 

 

Wachtebeke 
Groenstraat 
Merelstraat* 

 
41.370 
21.205 

 
 
 

Zulte 
Staatsbaan  
Machelen, Dorpstraat 7 

 
1.642 

590 

 
 

TOTAAL  610.898  
 

 * niet-bebouwbaar – gelegen in groenzone 
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Patrimonium 

1. Woningen verhuurd volgens besluit V.E. dd 28/11/1990 

AALTER 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Aalter - Brug I 1977 32  

Aalter - Brug II 1979 26  

Aalter - Kouter I 1988 51  

Aalter - Kouter III 1997 8  

Aalter - Kouter IV 2005 17  

Aalter - Kerkem I 2007 10  

Aalter - Kerkem II 2008 27  

Bellem - Lotenhullestraat I 2007 10  

Bellem - Lotenhullestraat/Ommegangstraat II (ex OCMW) 2008 4  

Bellem - Lotenhullestraat III 2015  14 

Lotenhulle - Lomolenstraat 2008 10  

Lotenhulle - Sperrestraat/Congostraat 2017 10  

Poeke - Poekedorpstraat I 2008 2  

Poeke - Poekedorpstraat II 2012  8 

Sint-Maria-Aalter - Wingenestraat 2014 3 4 

Totaal Aalter 210 26 

 

DEINZE 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Deinze - D. Delcroixstraat 2003  39 

Deinze - Donzapark 2018  51 

Hansbeke - De Cluyse 1982 38  

Landegem - Dorp 2012 6 37 

Landegem - P. Cocquytstraat I 1984 38  

Landegem - P. Cocquytstraat II 2002 12  

Landegem - P. Cocquytstraat III 2010 11  

Merendree - Veldestraat 2005 4  

Nevele - Wallenbulk 2007  18 

Totaal Deinze 109 145 

 

DESTELBERGEN 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Destelbergen – TAE-site 2016  14 

Heusden – Neerheide 2004 15  

Totaal Destelbergen 15 14 

 

DE PINTE 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

De Pinte – Moerkensheide 2015 14  

Totaal De Pinte 14 0 

 

EVERGEM 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 
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Ertvelde - Hoge Wal I 2008 18  

Ertvelde - Hoge Wal II 2012 20  

Evergem - Christoffelweg 2014 5 24 

Evergem - Kerkbrugge I 1972 20  

Evergem - Kerkbrugge II 1973 20 8 

Evergem - Langerbrugge 1983 22  

Evergem - Vierlinden I 1978 40  

Evergem - Vierlinden II 1981 3  

Evergem - Vierlinden III 1989 11  

Evergem - Vierlinden IV 2005 7  

Sleidinge - Bernt I 1964 2  

Sleidinge - Bernt II & III 1972 19  

Sleidinge - Bernt IV 1977 13  

Sleidinge - Kaaistraat 2012 12 12 

Sleidinge - Oostveld II 1995 7  

Sleidinge - Oostveld III 1999 8  

Sleidinge - Oostveld IV 2003 12  

Sleidinge - Oostveld V 2011 11  

Sleidinge - Oostveld VI 2017 14  

Totaal Evergem 264 44 

 

Gavere 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Asper – Biesstraat 2006 4 14 

Asper – Stationsstraat 2004  20 

Totaal Gavere 4 34 

 

GENT-STADSKERN 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Gent - Alsberghe-Van Oost 2015  70 

Gent - Biezenstuk 2012  23 

Gent - Boerderijstraat 1996  22 

Gent - Brugse Poort 2001 5 58 

Gent - Brugse Poort / Zwaluwstraat 2012 1 11 

Gent - Brusselsepoortstraat 2013  14 

Gent - Dok Noord 2015  30 

Gent - Einde Were 2015  15 

Gent - Elsstraat / Wilgestraat 2000  4 

Gent - Gasmeterlaan I 1995 33  

Gent - Gasmeterlaan II 1997  31 

Gent - Gasmeterlaan 1999  24 

Gent - Gerststraat 1998 6  

Gent - Geuzenberg 1984 21 38 

Gent - Glasgowstraat 1959 8 32 

Gent - Gordunakaai 2005  7 

Gent - Goudvinkstraat 1955  33 

Gent - H. Van Wittenberghestraat 2002  10 

Gent - Karperstraat 2011  6 

Gent - Kempstraat I 1997  18 

Gent - Kempstraat II 1998  40 
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Gent - Kempstraat III 1999  40 

Gent - Kempstraat IV/Manilastraat 2000 2  

Gent - Kempstraat V 2001 19  

Gent - Kempstraat VI 2002  32 

Gent - Kempstraat VII 2003  6 

Gent - Kempstraat VIII 2007-08 10 14 

Gent - Kempstraat IX 2007  60 

Gent - Koggestraat 1955 18 24 

Gent - Kongostraat/Nieuwland 2003  43 

Gent - Lange Violettestraat (Begijnhof OLV Ter Hoyen) 1999 35 29 

Gent - Loodsenstraat/Suikerijsteeg 2000-01 7 7 

Gent - Malem I 1953 77 24 

Gent - Malem II 1954  12 

Gent - Marseillestraat 1959  72 

Gent - Molenaarsstraat 1998  47 

Gent - Neermeersen 1961  264 

Gent - Nieuw Gent I 1974&78  137 

Gent - Nieuw Gent II 1978 28 12 

Gent - Nieuw Gent III 1978  90 

Gent - Nieuw Gent IV 1981 59 47 

Gent - Nieuw Gent V  2016 24  

Gent - Nieuwbrugkaai 2000  22 

Gent - N. Zannekinstraat 1969  69 

Gent - Pannestraat 1994 3  

Gent - Peerstraat 2007  12 

Gent - Prinsenhof 1994 14 15 

Gent - Spitaalpoortstraat 2010  10 

Gent - Stropkaai 2000  14 

Gent - Zwijnaardsesteenweg 1951 21  

Totaal Gent - Stadskern 395 1.588 

 

GROOT GENT 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Gentbrugge - A. Van Laethemstraat 2001  6 

Gentbrugge - Sas- & Bassijnwijk I 2001  24 

Gentbrugge - Sas- & Bassijnwijk II 2002 16  

Ledeberg - H. Arendtstraat 1998  62 

Ledeberg - Hoveniersstraat 2009  9 

Ledeberg - Posthoornstraat 2006 4  

Mariakerke - Volkshaardstraat 1958 36 24 

Mariakerke - Planetenwijk I 1980 27  

Mariakerke - Planetenwijk II 1985 54  

Mariakerke - Planetenwijk III 1995  32 

Mariakerke - Planetenwijk IV 2006  16 

Mariakerke - Planetenwijk V 2011  11 

Mariakerke - Planetenwijk VI / Zuidbroek 2020  15 

Oostakker I 1976 19  

Oostakker II 1980 39 8 

Oostakker III 1981 41 3 

Oostakker, Wolfputstraat/Stokt 2019  25 
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Sint-Amandsberg - Heyveld I 1981  140 

Sint-Amandsberg - Heyveld II 1995  43 

Sint-Amandsberg - Heyveld III 1995  43 

Sint-Amandsberg - Lijnmolenstraat 2018  5 

Sint-Amandsberg - Waterstraat 2018  8 

Sint-Amandsberg - Westveld I 1956/2010 159 52 

Sint-Amandsberg - Westveld/Paradijsvogelplein II 2006  30 

Wondelgem - Fabriekstraat 1934 19  

Wondelgem - Lange Velden 2012  48 

Wondelgem - Oogststraat 2009  7 

Wondelgem - Silcose 2018  31 

Wondelgem - Sint-Godelievestraat 2002  21 

Wondelgem - Viermeersen 1965 105 28 

Wondelgem - Winkelstraat 2002  3 

Zwijnaarde - Achterhekers I 1983 56  

Zwijnaarde - Achterhekers II 1986 42  

Zwijnaarde - Hertooiebos 1961 32 35 

Zwijnaarde - Laurierstraat 2008  6 

Totaal Gent - Randgemeenten 649 735 

Subtotaal Gent (grootstad) 1.044 2.323 

 

Kaprijke 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Lembeke - Dorp 2010  13 

Totaal Kaprijke 0 13 

 

Lievegem 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Lovendegem - Kerkelare 2016 11  

Lovendegem – K. Triest  1975 33  

Lovendegem - K. Triest II 1980 38 4 

Lovendegem – K. Leopoldstraat 2010  9 

Totaal Lievegem 82 13 

 

Lochristi 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Beervelde - Beervelde-Dorp 2008  10 

Lochristi - Azalealaan I 1955 13  

Lochristi - Azalealaan II 1963 9  

Lochristi - Kapelleken I 1979 36  

Lochristi - Kapelleken II 1981 20 8 

Lochristi - Kapelleken III 1986 31  

Lochristi - Kapelleken IV 2000 6  

Lochristi - Kapelleken V 2002 7  

Lochristi - Kapelleken VI 2004 3  

Lochristi - Kapelleken VII 2005 11  

Lochrisi - Vaarlaars 2016 14  

Zaffelare - Berkenstraat I 1969 38  

Zaffelare - Berkenstraat II 1980 39  

Zaffelare - Pachtgoed 2006 10  
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Zaffelare - Vaardeken 2013 28  

Zeveneken - Tuinwijk I 1958 24  

Zeveneken - Tuinwijk II 1967 28 3 

Zeveneken - Tuinwijk III / Kallestraat 1976 7  

Totaal Lochristi 324 21 

 

Maldegem 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Adegem I 1965 17  

Adegem II 1971 9 4 

Adegem - Canadezenlaan/Deisterweg 2010 16  

Maldegem - Brielstraat 2011  10 

Maldegem - Paardekerkhof 1997 12  

Maldegem - K. Fabiolalaan 2005 3 14 

Maldegem - Vakekerkweg 2008  10 

Maldegem - Vakekerkweg (wederingekochte won. KLE) 2014 3  

Maldegem - Gasmeterstraat/Westeindestraat I 2013 8 14 

Maldegem - Gasmeterstraat/Westeindestraat II 2016 4 11 

Totaal Maldegem 72 63 

 

Melle 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Melle - Dageraadstraat 1979 11 60 

Melle - Driebunderputlaan I 2001  36 

Melle - Driebunderputlaan II 2006  36 

Melle - Kloosterstraat 2009  31 

Totaal Melle 11 163 

 

Nazareth 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Eke - Dorp 2008  30 

Eke - Nova 2011  7 

Nazareth - Bijlokestraat I 2017 8  

Nazareth - Bijlokestraat II 2017 8  

Nazareth - Lindendreef 1995 11  

Nazareth – Wielkine 2019  30 

Nazareth - Zwanestraat 2006 19  

Totaal Nazareth 46 67 

 

Sint-Laureins 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Waterland-Oudeman - Ter Vaerent 2007 10  

Sint-Jan-In-Eremo - Vlasbloem 2020 14  

Sint-Laureins - Rommelsweg 2009 5  

Totaal Sint-Laureins 29 0 

 

Sint-Martens-Latem 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Sint-Martens-Latem - Priesterage 2012 17  

Totaal Sint-Martens-Latem 17 0 
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Wachtebeke 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Wachtebeke – EGKS (invulwoningen) 2019 12  

Wachtebeke - Godshuisstraat 2015  20 

Wachtebeke - Verbeuldestraat 1957 36  

Wachtebeke - Warande II 2000 10  

Wachtebeke - Warande III 2003 15  

Wachtebeke - Warande IV 2004 18  

Totaal Wachtebeke 91 20 

 

Zulte 
1e jaar 

bewoning 
# won # app 

Olsene - Vogelzang I 1978 9  

Olsene - Vogelzang II 1981 21  

Olsene - Vogelzang III 1995 6  

Zulte - Anglo 2010 6  

Zulte - Zaubeekstraat 2006 3 5 

Machelen - Leihoekstraat 2017  13 

Machelen - Tuinwijk/Heremietlos 2007 11  

Machelen - Veerstraat 2017  6 

Totaal Zulte 56 24 

 

Aantal woningen 2.388  

Aantal appartementen  2.970 

Totaal huurwoningen volgens KSH 5.358 

 

2. Woningen verhuurd als privéwoningen of aan OCMW 

 # won # app # diverse 

(1) woningen verhuurd aan OCMW Gent 3 11  

(2) woningen verhuurd aan OCMW Lochristi 5 1  

(3) woningen verhuurd aan OCMW 
Lievegem/Lovendegem 

3   

(4) woningen verhuurd aan OCMW Maldegem  1  

(5) woningen verhuurd aan OCMW Deinze/Nevele  3  

Gavere - Kloosterstraat 6 (Mariahuis): Zonnehoeve vzw 
(appartementsgebouw) 

  1 

Gent - Berkhoutsheide 47: Broeders van Liefde (ortho-
agogisch centrum) 

 1  

Gent - Edelsteenstraat 21: Broeders van Liefde (ortho-
agogisch centrum) 

 1  

Gent - Geuzenberg 64: Steevliet vzw  1  

Gent - Jaspisstraat 1: Broeders van Liefde (ortho-agogisch 
centrum) 

1   

Gent - Kikvorsstraat 324: Broeders van Liefde (ortho-
agogisch centrum) 

1   

Gent - Lange Violettestraat (Begijnhof): vzw Zagan  4  

Gent - Molenaarsstraat 36-38: vzw RVT Sint-Jozef 
(polyvalente zalen) 

  2 
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Gent - Molenaarsstraat 44-46: vzw RVT Sint-Jozef 
(kortverblijven) 

  2 

Gent - Robijnstraat 14: Broeders van Liefde (ortho-
agogisch centrum) 

1   

Gent - Stropkaai 47 & 48B: vzw Zagan 1 1  

Gent/Oostakker - E. Ronsestraat 17 & 60: vzw Mozaïek 1 1  

Gent/Oostakker - J. Cardijnlaan 3 & 40: vzw Mozaïek 2   

Gent/Sint-Amandsberg - Hippodroomlaan 142: 
conciërgewoning 

1   

Gent/Sint-Amandsberg – Klauwierstraat 2: ACH Bouw nv 1   

Gent/Zwijnaarde - Hertooiebos 59: ortho-agogisch 
centrum (45) 

 1  

Lievegem/Lovendegem - K. Triestlaan 82: vzw 
Dienstencentrum De Triangel 

1   

Lochristi – Boekweitlaan 29: Wiegwijs 1   

Maldegem - Paardekerkhof 4: dienstencentrum   1 

Totaal 22 26 6 

Totaal privéwoongelegenheden 54 

 

3. Woningen “Alternatieve Financiering” (Besluit V.E. 04/04/1990) 

 1e jaar 
bewoning 

# won # app # diverse 

Aalter - Kouter II A.F. 1994 5   

Sleidinge - Oostveld I A.F. 1994 7   

Wachtebeke - Warande I A.F. 1994 6   

Totaal woningen alternatieve financiering  18 

 

4. Winkels 

 1e jaar 
bewoning 

# won # app # diverse 

Gent - Brusselsepoortstraat 2013   1 

Gent - Malem II 1954   2 

Gent - Nieuwbrugkaai 2000   3 

Totaal winkels  6 

 

Aantal woongelegenheden Volkshaard 5.436 

 

5. Woningen in beheer  

 1e jaar 
bewoning 

# won # app # diverse 

Gemeente Nazareth 
Eke – Steenweg 128 & 130 2000 2 

  

VMSW 
Wachtebeke – EGKS-wijk 
Wachtebeke – EGKS-wijk (passiefwoningen) 

1969 
2012 

 
248 

5 
 

 

Totaal woningen in beheer  255 

 

Totaal aantal woongelegenheden 5.691 
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Klachten 
 
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard heeft in het werkjaar 2020 in totaal 108 klachten 
ontvangen, waarvan er 76 als ontvankelijk werden geregistreerd.  

Van de 108 klachten waren er 2 bij de Dienst Financiën en Administratie, 2 bij de Dienst Projecten, 17 
bij de Technische Dienst en 87 bij de Sociale Dienst. 32 van deze klachten waren onontvankelijk, 
waarvan één bij de Dienst Projecten en 31 bij de Sociale Dienst. 

Van de 76 ontvankelijke klachten werden er 5 als ongegrond beschouwd. Voor de resterende 71 
klachten werden volgende ombudsnormen geschonden: 

• Niet correcte beslissing: 1 (1,41%) 

• Te lange behandeltermijn: 17 (23,94%) 

• Andere: Samenlevingsproblemen: 53 (74,65%)  
 
Als we de gegronde klachten verder opsplitsen per dienst, bekomen we het volgende overzicht: 

De 17 gegronde klachten van technische aard zijn zeer divers, zoals een te lange behandeltermijn 
voor herstellingen (verwarming, afvoer), maar ook klachten met betrekking tot schimmel, al dan niet 
vermeende overlast door ongedierte en gebrekkig groenonderhoud. 
Van deze klachten werden er 15 inmiddels (deels) opgelost. 
 
De 53 gegronde klachten van sociale aard waren hoofdzakelijk te herleiden tot klachten over 
leefbaarheid: burenruzies, pesterijen, geluidsoverlast, overlast veroorzaakt door honden, 
middelenmisbruik, slecht of geen onderhoud van de tuin en de gemeenschappelijke delen, maar ook 
klachten met betrekking tot domiciliefraude. 
Er werd een (gedeeltelijke) oplossing gevonden voor 44 van deze klachten. 
 
De klacht bij de Dienst Financiën en Administratie had betrekking op het herberekenen van de 
huurprijs na het vertrek van de partner. Dit werd inmiddels rechtgezet. 
 
In totaal werden dus 60 klachten inmiddels (deels) opgelost. 
 
Om het aantal klachten te reduceren, werden volgende acties ondernomen: 

Op technisch vlak zijn er inspanningen gedaan om het aantal meldingen/klachten te verminderen. Zo 
wordt er verder geïnvesteerd in de opmaak van een “paspoort” per woning, zodat vrij vlug het merk 
en type vastgesteld kan worden van bijvoorbeeld een verwarmingsketel. Daardoor kunnen 
wisselstukken onmiddellijk besteld worden en kan de behandelingstermijn ingekort worden. In 2020 
werd ook een specifieke medewerker hiervoor aangeworven, namelijk een patrimoniumbeheerder. 
 
Domiciliefraude wordt steeds grondig onderzocht door de Sociale Dienst. Voor de regio Gent 
gebeurt dit in samenwerking met andere diensten (politie, stadsdiensten), op basis van een eerder 
afgesloten protocol. 
 
Wat leefbaarheid betreft, wordt de inzetbaarheid van de flatwachter in bepaalde wijken verlengd én 
werd binnen de Sociale Dienst een maatschappelijk assistent vrijgesteld om uitsluitend rond het 
voorkomen en oplossen van problemen inzake leefbaarheid actief te zijn.  
 
Ten slotte zal in 2021 een wooncoördinator worden aangeworven, die zich eveneens uitsluitend zal 
toeleggen op het voorkomen en aanpakken van leefbaarheidsproblemen. Ook op de dienst 
‘Bewonerswerking’ zal iemand surplus worden aangenomen. 
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Personeel Volkshaard 
In 2020 kregen we triestig nieuws te verwerken. We moesten afscheid nemen van onze trouwe 
collega, Peter Van Oost. Hij overleed na een slepende ziekte. Peter was bijna 25 jaar in dienst bij 
Volkshaard, als conciërge in Dennen- en Rozenhof, onze appartementsgebouwen aan de 
Watersportbaan. Peter werd 52 jaar. 

Volkshaard telde in 2020 67,5 VTE, waarvan 35,7 VTE mannen en 31,8 VTE vrouwen.  

In 2020 hebben 7,7 VTE personeelsleden de organisatie verlaten en mochten we eveneens 10 VTE 
personeelsleden verwelkomen. 3 nieuwe medewerkers gingen aan de slag met een contract van 
bepaalde duur, de 7 anderen kregen een contract van onbepaalde duur. 

 

 

Data Opleiding Lesgever Door wie gevolgd 
Aantal 
uren 

09/01/2020 
Sharepoint document 

management 
Xylos Hans Heyse 7 

17/01/2020 Basisvorming CPBW ACV 
Brenda Rickaert 
Isabelle Lievens 

8,5 
8,5 

Directeur

Sociale Dienst

Kandidatenwerking

Bewonerswerking

Administratie

Dienst Financiën en 
Administratie

Boekhouding

Administratie

Dienst Projecten

Cel Nieuwbouw

Cel Renovatie

Technische Dienst

Ploeg conciërges en 
poetspersoneel

Ploeg arbeiders

Technisch meldpunt Plaatsbeschrijvingen

Magazijn

Stafmedewerker/HR

PreventieadviseurSecretariaat/Onthaal

Communicatie-
verantwoordelijke



 

 45 

21/01/2020 
Bijscholing wetgeving 

preventieadviseur 
Securex Sabine Lamoral 4 

05/02/2020 Sharepoint 2016 Xylos 

Hans Heyse 
Magda De Winter 

Kathleen Mous 
Lien Buyck 

Peter Vermaercke 
Tom Battiau 

Koen Van de Velde 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

23/02/2020 
Bedwantsen in gebouwen 

(online) 
Logo Gezond+ Bert Danckaert 2 

05/03/2020 Bijscholing EHBO Securex 
Sabine Lamoral 

Chris Galler 
Isabelle Lievens 

4 
4 
4 

10/03/2020 
Ondernemerschap in social 

profit 
Escala Hans Heyse 4 

23/03/2020 
Effectief reageren op 

discriminerende uitspraken 
(online) 

Gentinfo-team Bert Danckaert 0,5 

24/03/2020 Hoe werken met Teams? GMI 

Hans Heyse 
Magda De Winter 

Kathleen Mous 
Lien Buyck 

Peter Vermaercke 
Tom Battiau 

Koen Van de Velde 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

26/03/2020 
Beter samenwerken en 
documenten delen met 

Sharepoint 
GMI Tom Battiau 0,5 

15/04/2020 GDPR Escala Kathleen Mous 3 

29/04/2020 Werken op hoogte Condor Safety 

Mike Balthasar 
Benjamin Boghaert 

Wim De Clercq 
Danny De Jaeger 
Steven Geeraert 

Antone Gharebekyanc 
Izzet Karakaya 
Sabine Lamoral 

Jonas Van Damme 
Geert Van der Stede 

Tom Van de Veire 
Olivier Van Huffel 

Franky Van Lersberghe 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

30/04/2020 
De bouwwereld in en na de 

lente van 2020 
KULeuven Hans Heyse 1,25 

04/05/2020 
Workshop change 

management: succesvol 
veranderingen begeleiden 

VMSW Kathleen Mous 6 

05/05/2020 
Juridische update 

vastgoedkunde: ruimtelijke 
planning en 

KULeuven Hans Heyse 4 
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omgevingsvergunning, een 
stand van zaken 

06/05/2020 
Online workshop change 

management 
VMSW Hans Heyse 6 

15/06/2020 Klimaatdoelstellingen 2050 VMSW Tom Battiau 2 

15/06/2020 
16/06/2020 

Sharepoint site management 
(online) 

Xylos 
Hans Heyse 

Peter Vermaercke 
2 x 8 
2 x 8 

02/07/2020 
Coronaclaims en negatieve 

prijsherzieningsformule 
VVH Tom Battiau 2 

03/09/2020 Het nieuwe goederenrecht KULeuven Hans Heyse 5 

14/09/2020 
Uitvoeren van 

overheidsopdrachten 
VMSW Jens Willemijns 7 

08/10/2020 
Debiteurenbeheer bij 

huurders 
Escala Larisa Gnut 3 

30/10/2020 
Recht van natrekking, 

erfpacht en recht van opstal 
Escala Hans Heyse 3,5 

12/11/2020 

Basiscursus 
infrastructuuraanleg regio 

Gent Oost deel 1: 
subsidiedossiers 

VMSW 
Tom Battiau 

Erwin Vermeir 
3,5 
3,5 

17/11/2020 
Omvorming naar 1 

woonactor (webinar) 
Continu Kathleen Mous 2 

18/11/2020 
Het nieuwe werken: ligt de 

werkplek van de toekomst in 
je slaapkamer? 

Erov Oost-Vlaanderen 
Tom Battiau 

Koen Van de Velde 
2 
2 

19/11/2020 Najaarsforum 2020 KCLE Tom Battiau 8 

19/11/2020 
Sharepoint: vervolmaking 

key users 
Escala Hans Heyse 7 

02/12/2020 

Basiscursus 
infrastructuuraanleg regio 

Gent Oost deel 2: 
werftoezicht 

VMSW Tom Battiau 3 

03/12/2020 
Hoe presenteren anno 2020? 
Welke (digitale) tools zijn er, 

hoe ondersteunen zij u? 
Escala Kathleen Mous 6 

08/12/2020 

Optimalisatie 
woningkwaliteit: algemeen 

en technische richtlijnen 
(SHM's) 

Wonen Vlaanderen Tom Battiau 6 

Totaal aantal uren 352,75 

 

Het door Volkshaard gevoerde vormingsbeleid kan aan de hand van 2 parameters geëvalueerd 
worden: 

1. Participatiegraad 

Deze indicator geeft de verhouding van het aantal personeelsleden dat aan ten minste één 
vormingsactiviteit heeft deelgenomen dat jaar ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden dat 
op 31 december van dat betreffende jaar in dienst was. 
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De participatiegraad toont aan hoe de deelname over de personeelsleden gespreid is en of elke 
medewerker de mogelijkheid heeft gekregen om aan één of meerdere vormingsactiviteiten deel te 
nemen.  

De participatiegraad bedroeg in 2020 35,61%. Dat is bijna een halvering in vergelijking met 2019. 

2. Duur 

De duur van de training, vorming en opleiding (VTO) geeft de verhouding weer van het aantal uren 
dat besteed werd aan vorming ten opzichte van het totaal te presteren arbeidsuren in datzelfde jaar.  

Het geeft een indicatie van de intensiteit van de door de personeelsleden geleverde inspanningen 
met betrekking tot vorming ten opzichte van het totaal aantal gepresteerde arbeidsuren. 

In 2020 bedroeg het aandeel van uren besteed aan VTO 352,75 uren. Ten opzichte van een totaal van 
91.769,4 geleverde arbeidsuren geeft dit een verhouding van 0,38%. Ook dit is bijna een halvering 
van het percentage dat in 2019 besteed werd aan vorming (0,66%). 

De oorzaak van de beperkte participatiegraad en het lage aantal uren dat aan vorming besteed is, 
kunnen we vinden bij de coronacrisis. Dit had vooral een impact op de opleidingen voor onze 
arbeiders en conciërges. De opleidingen voor deze functies worden overwegend in groepsverband 
georganiseerd, maar omwille van de pandemie was dit zo goed als uitgesloten. Een groot deel van de 
opleidingen die door de bedienden werd gevolgd, was digitaal of onder de vorm van webinars. 
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We houden eraan onze oprechte dank te betuigen aan de Vlaamse Maatschappij  
voor Sociaal Wonen voor de goede en vlotte samenwerking en aan de directie en  
het personeel voor de voorbeeldige wijze waarop zij hun omvangrijke taak  
hebben vervuld. 

 

 

De cijfers van de jaarrekening op de volgende pagina’s werden toegelicht aan de leden  
van het CPBW op dinsdag 18 mei 2021. 
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Balans en Resultatenrekening na 
winstverdeling 

 

Zie aparte pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

Verslag van de Raad van Bestuur 
 

Zie aparte pdf. 


