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

en sociaal oogmerk heeft aangenomen. 
 

Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
op 19 maart 1991 onder nr. 983. 

 
Maatschappelijke zetel: Ravensteinstraat 12, 9000 Gent 

 
Register der Burgerlijke Vennootschappen, nr. 12 

 
Gesticht te Gent op 17 april 1936 

Belgisch Staatsblad van 7 mei 1936, nr. 7196 
Laatste wijziging der statuten op 23 mei 2017, 

Belgisch Staatsblad van 6 juni 2017 onder nr. 17083822 
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Colofon 
Kleine Landeigendom Het Volk cvba so 
Ravensteinstraat 12 – 9000 Gent – 09 223 50 45 
www.klehetvolk.be – info@klehetvolk.be 
 

Vormgeving: www.grase.be 
Druk en realisatie: www.drukdemeyer.be 

 

http://www.klehetvolk.be/
mailto:info@klehetvolk.be
http://www.grase.be/
http://www.drukdemeyer.be/
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     Gaspeldoorndreef 20 te 9031 Gent/Drongen 
 

Bestuurders   Mireille Buyck 
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Toelichting bij de werking 
 

In 2020 zijn we uiteraard blijven inzetten op 
de realisatie van onze basisdoelstellingen. Er 
werd het afgelopen jaar weer volop gebouwd. 
 
In totaal werden 125 woningen afgewerkt. 82 
daarvan werden ook in 2020 verkocht. 

De overige 43 afgewerkte woningen -  één in 
Lievegem en alle woningen van de projecten 
in Wondelgem en Oosterzele – zullen pas in 
2021 verkocht worden. 

Er werden ook 6 appartementen uit de private 
sector verkocht in Gent. Dat brengt het totaal 
op 88 verkochte wooneenheden. 

Daarnaast waren ook nog eens 83 woningen 
en 38 appartementen in opbouw op het einde 
van het jaar. 

• Deinze/Bachte-Maria-Leerne, 
Leernsesteenweg: 
33 woningen - Architectenburo Guy De 
Muynck (Deinze) 

• Gent/Oostakker, Wolfputstraat:  
36 woningen – JUXTA (Gent) 

• Lievegem/Waarschoot, Krakeelhoek: 
9 woningen – ARKS Architecten (Aalter). 
De tiende woning van dit project zal 
verkocht worden in 2021. 

• Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, 
Vlasbloem: 
4 woningen - ARKS Architecten (Aalter) 

• Gent, Dok Oost, Kompasplein – 6 

appartementen – private sector 

 

• Gent/Wondelgem, Lange Velden (2e 
fase): 
24 woningen – Crepain-Binst Architecture 
(Antwerpen) 

• Lievegem/Waarschoot, Krakeelhoek: 
1 woning – ARKS Architecten (Aalter). De 
negen andere woningen van dit project 
werden verkocht in 2020. 

• Oosterzele/Scheldewindeke, Groot 
Bewijk: 
18 woningen – JUXTA (Gent) 
 

Er werden geen sociale kavels verkocht in 
2020. 

• Gent, Hogeweg (Kerktuin):  
5 woningen – Architectenbureau Bressers 
(Gent) + 11 appartementen & 7 woningen 
- Buro 56 (Gent) 

• Gent, Hogeweg (Sapinière):  
7 woningen - Buro 56 (Gent) + 27 
appartementen - Architectenbureau 
Bressers (Gent) 

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

• Lievegem/Waarschoot, Bellebargie:  
10 woningen – Architectenbureau 
Bressers (Gent) 

• Nazareth, Stropstraat:  
26 woningen – Bureau Bosschem 
(Nazareth) 

• Oosterzele/Balegem, Huckerstraat: 
7 woningen – Buro 56 (Gent) 

• Zulte/Machelen, Veerstraat/Dorpstraat: 
18 woningen – Architectenbureau 
Bressers (Gent) 

• Evergem/Ertvelde, Hoge Wal (3e fase): 
6 woningen - ARKS Architecten (Aalter) 

• Gent/Mariakerke, Zuidbroek:  
25 woningen – GDR-architecten 
(Gentbrugge)
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• Aalter, Oostmolenstraat: 14 woningen 

• Aalter/Knesselare, Kloosterstraat/Sportstraat: aantal te bepalen  

• Aalter/Lotenhulle, Congostraat: 9 woningen (2e fase) – Buro 56 (Gent) 

• Aalter/Lotenhulle, Heir- en Melkerijstraat: 11 woningen 

• Aalter/Poeke, Poekedorpstraat: nummer 39 en 59 

• Deinze/Hansbeke, Merendreestraat: 20 woningen 

• Destelbergen, Berendries: aantal te bepalen 

• Destelbergen/Heusden, Rendekensstraat: aantal te bepalen 

• Evergem/Sleidinge, Korenveld: 10 woningen 

• Gavere, Sint-Amandswijk: 7 woningen 

• Gent, Hogeweg, Zeemanshuis: aantal te bepalen 

• Gent/Drongen, Noordhout: aantal te bepalen 

• Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat: aantal te bepalen 

• Lochristi/Zaffelare, Pachtgoed: aantal te bepalen 

• Maldegem, Bogaardestraat: aantal te bepalen 

• Maldegem/Adegem, Waleweg/Broekelken: aantal te bepalen 

• Melle, Driebunderputlaan (4e en 5e fase): 2 x 16 woningen 

• Merelbeke, Ringvaartstraat/Rodenbachlaan: 10 woningen – Buro 56 (Gent) 

• Nazareth, Drapstraat (3e fase): aantal te bepalen 

• Nazareth, Ommegangstraat: aantal te bepalen 

• Nazareth, Roombaardstraat: aantal te bepalen 

In 2020 werden geen woningen heringekocht. 

• Deinze/Landegem, Prosper Cocquytstraat 79 - € 6.317,60 

• Evergem, Ahlhornstraat 11 - € 23.520 

• Gent, Linnenstraat 3 - € 9.036 

• Gent, Vorkstraat 12 - € 16.800 

• Gent/Wondelgem, Oogststraat 23 - € 3.780 

• Wachtebeke, Sperwerstraat 20 - € 7.929 
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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 voor een (her)nieuw(d) beleidsplan vroeger op te 
starten. Het nieuwe beleidsplan loopt nu van 2020-2025. 
  

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. 
 

Kleine Landeigendom Het Volk bouwt kwalitatieve woningen en bemiddelt in sociale leningen voor 
mensen met een bescheiden inkomen. 
 

• Bouwt: onze opdracht bestaat in hoofdzaak uit het bouwen van woongelegenheden die 
tegen een betaalbare prijs worden verkocht. 

• Kwalitatieve woningen: we zetten in op passende, duurzame en kwalitatieve woningen - een 
gezonde woning die menswaardig wonen mogelijk maakt. De kwaliteit van onze woningen 
bepaalt voor een groot deel het woonplezier van onze bewoners. 

• Bemiddelt in sociale leningen: wie een woning koopt, bouwt of verbouwt staat voor een 
grote investering. Dankzij een woonkrediet worden deze kosten gespreid in de tijd. Als 
tussenpersoon van de VMSW gaan we mee op zoek naar een passend woonkrediet. 

• Voor mensen met een bescheiden inkomen: ter verwezenlijking van het grondrecht op 
wonen en in lijn met onze opdracht van algemeen belang, bouwen we woningen gericht op 
alle sociale doelgroepen met woonnoden. I.e. voor die huishoudens die daar op eigen kracht, 
omwille van een te laag inkomen en eventueel behorend tot een specifieke doelgroep 
onvoldoende toegang tot hebben, of die met minder ondersteuning daar niet toe in staat 
zijn. 

 
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. 
 

De waarden van onze organisatie zijn de volgende: 
 

• Wij zijn klantgericht 
Binnen onze organisatie wordt klantgerichtheid hoog in het vaandel gedragen. Het is de (kandidaat-
)koper 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. 
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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. 
 

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

A. KLE Het Volk 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. KLE Het Volk 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. 
 
Kleine Landeigendom Het Volk: 

➔ Eigendomsverwerving wordt verder gestimuleerd. 

➔ Bevorderen van een betaalbare woning in eigen streek. 

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

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

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



 

 9 

Bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan werden dezelfde vier perspectieven gedefinieerd als in het 
vorige, maar weliswaar in een andere prioriteitenvolgorde geplaatst: 
 

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

• De nieuwe website www.klehetvolk.be werd online gezet. Hierbij werd een duidelijke en 
klantvriendelijke structuur opgebouwd, zodat kandidaat-kopers gemakkelijk hun weg kunnen 
vinden. Kandidaat-kopers kunnen niet alleen een duidelijke uitleg over kopen en lenen 
vinden, maar ook recente nieuwsberichten en een antwoord op veelgestelde vragen.   

• Nieuwsberichten over nieuwe projecten worden heel regelmatig verspreid (bij de start van 
de bouw en bij de oplevering van nieuwbouwprojecten). Deze berichten worden veelal 
opgepikt  in de lokale pers. 

 
Uiteraard blijven we ook onze wachtlijsten opvolgen. Op die manier kunnen we monitoren waar de 
nood aan sociale koopwoningen het hoogst is.   
 

Ten slotte blijven we ook inzetten op klantentevredenheid bij onze (kandidaat-)kopers. Uit de 
resultaten blijkt dat de tevredenheid zeer hoog is over de diverse items. Dit is een mooie opsteker 
voor de inzet van onze medewerkers.  
  

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

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.  
 
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 ingezet.  
 

In de nieuwe beleidscyclus zal ook meer ingezet worden op HR-beleid, de medewerkers zijn immers 
essentieel in onze bedrijfsvoering. Zo werd onder meer reeds werk gemaakt van een 
onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers.  
  

4. Financieel perspectief  
 
Kleine Landeigendom Het Volk blijft volop inzetten op het bouwen van betaalbare sociale 
koopwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Een analyse van onze (kandidaat-)kopers 
bevestigt ten volle onze strategie. Onze sociale kopers blijven zich immers bevinden in de laagste 
inkomstenquintielen (cf. het profiel van de kopers, pagina 24). Deze mensen kunnen bij ons een 

http://www.klehetvolk.be/
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kwaliteitsvolle woning aankopen tegen een zeer redelijke prijs, met lage administratieve kosten en 
daaraan gekoppeld een gunstige sociale lening.  
 

A. Piek in de bouwactiviteiten  
 
De financiële meerjarenplanning staat ook in 2020 nog onder (lichte) druk, wegens de hoge 
bouwactiviteit. Vanaf 2021 staan echter heel wat verkopen gepland, waardoor er terug meer 
financiële marge zal komen. 
 

Elke nieuwbouwwerf resulteert onvermijdelijk in meer-of minwerken: na elke voorlopige oplevering 
werd 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. 
 

B. Kostenbewaking op de werven  
 
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. Inzet op sociale leningen  
 
KLE Het Volk behoort nog steeds bij de koplopers inzake het toekennen van dossiers voor sociale 
leningen, ook de komende jaren wensen wij daar te blijven op inzetten.  
 

2020 is het laatste jaar waarin de toekenning van sociale leningen via VMSW verliep. Vanaf 2021 
zullen de sociale leningen via het VWF (Vlaams Woningfonds) verlopen.  
 

De overdracht naar de werking van het VWF vroeg dan ook veel voorbereiding door onze 
medewerkers. Het VWF hanteert immers andere procedures en andere softwareplatformen. De 
omschakeling naar deze werkwijze werd dus in 2020 al zorgvuldig voorbereid, zodat KLE Het Volk 
andermaal maximaal kan blijven inzetten op het bemiddelen voor sociale leningen.  
 

5. Toekomstperspectief 
 
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:  

• 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. 
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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. 
 

 

In 2020 werd voor meer dan 13,4 miljoen euro aan individuele leningsdossiers verwerkt (zonder 
groepsbouw). In de provincie Oost-Vlaanderen is KLE Het Volk met meer dan 33,3 miljoen euro aan 
leningsdossiers (groepsbouw inbegrepen) de tweede grootste sociale leningenverstrekker. Binnen 
Vlaanderen komen we op de derde plaats. 

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 

 
Volgende procedures werden in 2020 afgewerkt: 

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

Volgende RAMM-fiche is nog te finaliseren: 

- Belanghebbendenmanagement 

Het auditcomité gaf op 16 februari 2021 toelichting aan de Raad van Bestuur over de werking en hun 
bevindingen. 
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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 de geleverde prestaties, hun inzet en hun enthousiasme. 

Wij danken ook al onze stakeholders (administratieve, openbare en gemeentelijke partners) voor 
hun constructieve houding en voor hun bijdragen om een betaalbare woning te kunnen realiseren 
voor heel wat aanvragers. 

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-)kopers zo goed mogelijk te laten verlopen. Waarvoor dank!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bouwwerken
 
In het werkjaar 2020 werden in totaal 125 
woningen afgewerkt. 82 daarvan werden ook 
verkocht. De overige 43 afgewerkte woningen 
zullen pas in 2021 verkocht worden. 

Daarnaast werden ook 6 appartementen uit 
de private sector doorverkocht. 

• Deinze/Bachte-Maria-Leerne, 
Leernsesteenweg: 
33 woningen - Architectenburo Guy De 
Muynck (Deinze) 

De 33 woningen in de verkaveling aan de 
Leernsesteenweg – met als nieuwe 
straatnamen Meirebeekstraat, Haantjesstraat 
en Schuttersdreef – werden in 2020 afgewerkt 
en verkocht. In mei 2020 werden de 
verkoopaktes ondertekend. 

 

 
 

• Gent/Oostakker, Wolfputstraat:  
36 woningen – JUXTA (Gent) 

Ook de 36 woningen aan de Wolfputstraat in 
Oostakker werden afgewerkt en verkocht in 
2020. De nieuwe straten kregen de namen 
Wilhelmina Druckerstraat en Celine 

Dangottestraat. De verkoopaktes werden in 
oktober 2020 ondertekend. 
 

 
 

• Lievegem/Waarschoot, Krakeelhoek: 
9 woningen – ARKS Architecten (Aalter) 

9 van de 10 woningen in de Krakeelhoek en 
Bliekput werden zowel voorlopig opgeleverd 
als verkocht in 2019. De verkoopaktes werden 
in maart 2019 ondertekend. De tiende woning 
zal pas in 2021 verkocht worden. 
 

 

Verkoopprijs (excl. BTW): 
- Type 1 (3/5): € 153.000 
- Type 1 (4/6): € 176.200 
- Type 1 (3/4): € 140.300 
- Type 2 (3/5) rijwoning: € 143.400 
- Type 2 (3/5) hoekwoning: € 155.800 
- Type 2 (4/6): € 175.700 
- Type 2 (3/4): € 132.000 
- Type 3 (3/5): € 147.100 
- Type 4 (3/5) rijwoning: € 146.400 
- Type 4 (3/5) hoekwoning: € 152.700 

Grondprijs: € 175/m² 
 
Totale verkoopprijs in dit project 
schommelt tussen € 190.885 en € 
267.200, afhankelijk van het type 
woning en de grootte van het lot. 

Verkoopprijs (excl. BTW): 
- Type 1/2G: € 183.900 
- Type 2abc/7a: € 190.200 
- Type 2d: € 201.000 
- Type 5a: € 186.200 
- Type 5bc/11: € 166.900 
- Type 6/9: € 199.400 
- Type 7b: € 181.100 
- Type 8: € 184.700 
- Type 10: € 203.700 
- Type 12: € 168.700 
- Type 13: € 179.400 
- Type 14: € 155.100 

Grondprijs: € 175/m² 
 
Totale verkoopprijs in dit project 
schommelt tussen € 191.276 en € 
270.070, afhankelijk van het type 
woning en de grootte van het lot. 

Verkoopprijs (excl. BTW): 
- Type A1: € 195.000 
- Type A2: € 211.000 
- Type B: € 201.400 
- Type C: 203.600 
- Type D: € 196.700 
- Type E: € 194.800 

Grondprijs: € 185/m² 
 
Totale verkoopprijs in dit project 
schommelt tussen € 260.031 en € 
373.370, afhankelijk van het type 
woning en de grootte van het lot. 
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• Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, 
Vlasbloem: 
4 woningen - ARKS Architecten (Aalter) 

Het project in de Vlasbloem bestaat uit 4 
koopwoningen en 14 huurwoningen van 
zustermaatschappij Volkshaard. 2 
verkoopaktes werden ondertekend in juni, de 
andere 2 in november 2020.  
 

 
 

• Gent, Dok Oost, Kompasplein: 
6 appartementen (private sector) 
 

In 2020 werden ook de sociale appartementen 
van ‘Het Dek’ verkocht. Deze 6 
appartementen werden gebouwd door de 
private sector (Schipperskaai Development 
cvba). De verkoopaktes werden in september 
en oktober 2020 ondertekend. 
 

 

• Gent/Wondelgem, Lange Velden (2e 
fase): 
24 woningen – Crepain-Binst Architecture 
(Antwerpen) 

• Oosterzele/Scheldewindeke, Groot 
Bewijk: 
18 woningen – JUXTA (Gent) 

• Gent, Hogeweg (Kerktuin):  

5 woningen – Architectenbureau Bressers 
(Gent) + 11 appartementen & 7 woningen 
- Buro 56 (Gent) 

• Gent, Hogeweg (Sapinière):  
7 woningen - Buro 56 (Gent) + 27 
appartementen - Architectenbureau 
Bressers (Gent) 

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

• Lievegem/Waarschoot, Bellebargie: 10 
woningen - Architectenbureau Bressers 
(Gent) 

• Nazareth, Stropstraat:  
26 woningen – Bureau Bosschem 
(Nazareth) 

• Oosterzele/Balegem, Huckerstraat: 
7 woningen – Buro 56 (Gent) 

• Zulte/Machelen, Veerstraat/Dorpstraat: 
18 woningen – Architectenbureau 
Bressers (Gent) 

• Evergem/Ertvelde, Hoge Wal (3e fase): 
6 woningen - ARKS Architecten (Aalter) 

• Gent/Mariakerke, Zuidbroek:  
25 woningen – GDR-architecten 
(Gentbrugge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopprijs (excl. BTW): € 173.800 

 
Grondprijs: € 150/m² 
 
Totale verkoopprijs in dit project 
schommelt tussen € 234.593 en € 
249.959, afhankelijk van de grootte 
van het lot. 
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Gronden 

Deinze/Hansbeke, Doornbosstraat Privépersonen 6.027 m² 

Lievegem/Waarschoot, Krakeelhoek Percelen grond verkocht bij 9 
koopwoningen 

3.459 m² 

Deinze/Bachte-Maria-Leerne, 
Meirebeekstraat 

Percelen grond verkocht bij 33 
koopwoningen 

10.792 m² 

Ligging Bruto (m²) Werf 
Aalter 
Oostmolenstraat 
Knesselare, Kloosterstraat 
Lotenhulle, Congostraat/Pittemstraat 
Lotenhulle, Heirstraat 18 
Poeke, Poekedorpstraat 59 (school) 
Poeke, Poekedorpstraat 39 (achterliggend gebouw) 

 
6.441 

18.141 
27.493 

782 
1.017 
2.215 

 
 
 
 

Deinze 
Bachte-Maria-Leerne, Meirebeekstraat 
Hansbeke, Merendreestraat 
Hansbeke, Doornbosstraat 
Petegem, Oostkouter 

 
10.415 

7.240 
6.027 

14.475 

 
 

Destelbergen 
Heusden, Prinsenhof 
Heusden, Stylvoorde 

 
28.032 

5.068 

 
 

Evergem 
Ertvelde/Kluizen* 

 
2.796 

 

Gent 
Hogeweg 

 
10.368 

19 woningen & 38 
appartementen 

Gent/Drongen 
Baarle, Noordhout 

 
54.495 

 

Gent/Mariakerke 
Zuidbroek 

 
8.902 

 
 

Gent/Sint-Amandsberg 
Ledestraat* 

 
63.617 

 

Gent/Wondelgem 
Lange Velden 

 
7.388 

 
24 woningen 

Kaprijke/Lembeke 
Aveschoot 

 
17.390 

 

Lochristi 
Beervelde, Kloosterstraat 

 
14.650 

 

Lievegem 
Waarschoot, Bellebargie 

 
3.060 

 
10 woningen 

Maldegem 
Westeindestraat/Bogaerdestraat 

 
4.246 
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Adegem, Waleweg 6.053 

Merelbeke 
Ringvaartstraat 
Hundelgemsesteenweg/Rodenbachlaan 

 
636 

1.510 

 
 

Oosterzele  
Balegem, Nederstenberg 
Scheldewindeke, Groot Bewijk 

 
4.608 
1.137 

 
7 woningen 

Zulte 
Machelen, Dorpstraat/Veerstraat 

 
24.876 

 
18 woningen 

TOTAAL 353.078 

  
 * niet-bebouwbaar – gelegen in groenzone 
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Verkopen 

Werf Aantal Verkoopprijs woning (BTW niet 
inbegrepen) 

Verkoopprijs 
grond per m² 

Deinze/Bachte-Maria-Leerne, 
Leernsesteenweg 

33 Type 1 (3/5) - € 153.000 
Type 1 (4/6) - € 176.200 
Type 1 (3/4) - € 140.300 
Type 2 (3/5) rijwoning - € 143.400 
Type 2 (3/5) hoekwoning - € 155.800 
Type 2 (4/6) - € 175.700 
Type 2 (3/4) - € 132.000 
Type 3 (3/5) - € 147.100 
Type 4 (3/5) rijwoning - € 146.400 
Type 4 (3/5) hoekwoning - € 152.700 

€ 175/m² 

Gent, Dok Oost, 
Kompasplein 

6 Appartement - € 154.000  

Gent/Oostakker, 
Wolfputstraat 

36 Type 1/2G - € 183.900 
Type 2abc/7a - € 190.200 
Type 2d - € 201.000 
Type 5a - € 186.200 
Type 5bc/11 - € 166.900 
Type 6/9 - € 199.400 
Type 7b - € 181.100 
Type 8 - € 184.700 
Type 10 - € 203.700 
Type 12 - € 168.700 
Type 13 - € 179.400 
Type 14 - € 155.100 

€ 175/m² 

Lievegem/Waarschoot, 
Krakeelhoek 

9 Type A1 - € 195.000 
Type A2 - € 211.000 
Type B - € 201.400 
Type C – 203.600 
Type D - € 196.700 
Type E - € 194.800 

€ 185/m² 

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

4 € 173.800 € 150/m² 

TOTAAL 88 woongelegenheden (50 woongelegenheden in 2019) 
   

Gemeente Aantal Jaar van uitvoering 
Aalter 

• Knokkeweg 

• Tervennelaan 

 
4 
30 

 
1949 
1953 

Aalter/Kouter, Europalaan 9 2000 

Aalter/Lotenhulle 28 1997 – 2004 - 2017 

Deinze/Astene, Snoekstraat 38 2004 – 2019  

Deinze/Bachte-Maria-Leerne, 33 2020 



 

 19 

Leernsesteenweg 

Deinze/Hansbeke 

• Cardijnlaan 

• De Cluyse 

 
72 
15 

 
1972 – 1974 – 1976  
2000 – 2003  

Deinze/Landegem 36 1997 – 2005 – 2009  

Deinze/Merendree 6 2002 

Deinze/Petegem 

• Leie 

• Stijn Streuvelslaan 

 
81 
55 

 
1959 – 1961 
1994 – 2000 – 2009 – 2015  

De Pinte 106 1974 – 1976 – 1978 

Destelbergen “De Borrems” 126 1978 – 1980 – 1985 – 1986 – 1988  

Destelbergen/Heusden 124 1986 – 1989 – 1990 – 1992 – 1995 – 1999 - 2004 – 2008 

Eeklo 157 1965 – 1967 – 1969 – 1977 – 1979 – 1981 

Eeklo/Zandvleuge 16 2002 

Eeklo/Raamstraat 4 2005 

Eeklo/Stassano 9 2005 

Evergem 

• Doornzele 

• Kerkbrugge 

• Christoffelweg 

 
2 
42 
11 

 
1938 
1952 – 1958  
2015 

Evergem/Ertvelde 

• Kluizen 

• Hoge Wal 

 
145 
18 

 
1973 – 1977 – 1980 – 1985 – 1990 – 1994 – 2002 – 2011 – 2015 
2008 – 2012  

Evergem/Sleidinge, Oostveld 42 2002 – 2005 - 2017  

Evergem, Vierlinden 21 2004 

Gavere/Asper, St. Janswijk 157 1970 – 1973 – 1978 – 1980 – 1982 – 1987 – 1988  

Gavere, Middelwijk 16 2008 

Gent, Biezenstuk 12 2012 

Gent, Dok Oost, Kompasplein 6 2020 (doorverkocht – private sector) 

Gent, Gasmeterlaan 2 1998 

Gent, Elsstraat 1 2000 

Gent, Kemp- en Virginiastraat 65 1996 – 1997 – 1999 – 2003 - 2008 

Gent, Hekelaarsstraat 5 2001 

Gent, Loodsenstraat 2 2003 

Gent, Einde Were, Overzet 2 2015 

Gent, Tussen ’t Pas 3 2002 

Gent, Sint-Theresiastraat 13 2009 

Gent, Achtermuide, Vorkstraat 21 2015 

Gent/Drongen 

• Rozenlaan 

• Luchteren 

 
40 
76 

 
1958 
1968 

Gent/Gentbrugge 

• Gentbruggekouter 

• Sas en Bassijn 

• Trefil Arbed 

 
141 
12 
7 

 
1986 – 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 1994 
2003 
2014 

Gent/Mariakerke 19 1997 

Gent/Oostakker, Wolfputstraat 36 2020 

Gent/Sint-Amandsberg 

• Achterstraat 

• Aannemerstraat 

• Hippodroomlaan 

• Draverstraat 

 
6 
1 
14 
47 

 
1994 – 2006  
2004 
1998 
1999 – 2003 – 2004  

Gent/Wondelgem 

• Oogststraat 

• Viermeersen 

 
20 
19 

 
2007 
2013 
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• Lange Velden 24 2018 

Gent/Nieuw Gent 5 2005 

Gent/Desteldonk 5 2005 

Kaprijke/Lembeke 57 1978 – 1981 – 2014  

Kaprijke, Zuidstraat 8 1994 

Lievegem/Lovendegem 

• Kerkelare 

• Schoordam 

 
6 
10 

 
2016 
2018 

Lievegem/Waarschoot, 
Krakeelhoek 

9 2020 

Lochristi/Zaffelare 16 1949 - 2014 

Lochristi, Kapelleken 24 1996 - 2007 

Lochristi/Beervelde 17 2007 

Maldegem, Tuinwijk 30 1957 

Maldegem/Adegem 71 1985 – 1988 – 1991 – 1998 – 2007 – 2014  

Maldegem, Vakekerkweg 3 2008 

Maldegem, Mottedreef 6 2016 

Melle, Gontrode Heirweg 67 1997 – 2008 - 2011 

Merelbeke, Melsen 20 1948 – 1956  

Merelbeke, Dijsegem 28 2005 - 2019 (doorverkocht – private sector) 

Nazareth 27 1954 - 1958 

Nazareth, Drapstraat 24 2017 

Oosterzele/Scheldewindeke 6 1947 

Oosterzele/Balegem 82 1981 – 1986 – 1989 – 1992 – 1995 – 2001 – 2005 – 2010  

Oosterzele/Gijzenzele 51 1981 – 1987 – 1989 – 2013  

Sint-Laureins 

• Rommelsweg 

• Beukenhof 

 
14 
31 

 
1956 
1973 – 1979  

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

4 2020 

Wachtebeke 

• Bloemenwijk 

• Groenstraat 

 
124 
28 

 
1973 – 1978 – 1980 – 1983 – 1987 – 1989 – 1990 – 1992  
2000 – 2006 - 2018 

Zulte 

• Biriwijk 

• Anglo Belge 

 
63 
14 

 
1976 – 1980 – 1982 – 1985  
2010 

Zulte/Machelen 

• Tuinwijk 

• Dorp 

 
81 
8 

 
1977 – 1982 – 1986 – 1989 – 1991 – 2002 
1996 

Zulte/Olsene, Vogelzang 10 1996 

TOTAAL 2.868 + 88 = 2.956 woningen 
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Leningen 
 
Tussen 1 januari en 31 december 2020 
werden 117 dossiers opgestart, goed voor een 
bedrag van 19.069.043 euro. 

In totaal werden 85 akten verleden in 2020. 
Dat was goed voor een bedrag van 13.417.911 
euro. 

Van de 85 afgewerkte dossiers waren er 54 
ontleners (of 63,53%) met de Belgische 
nationaliteit en 31 ontleners (of 36,47%) met 
een buitenlandse nationaliteit. 

De intrestvoet lag tot juli 2020 vast op 2,00%. 
Nadien veranderde dit, afhankelijk van de 
duurtijd van het krediet, naar 1,60% op 20 
jaar, 1,80% op 25 jaar en 2,00% op 30 jaar. 

De 85 dossiers waarvan de leningsakten in 
2020 werden getekend, lagen verspreid over 
de volgende gemeenten: 

Regio Aantal 
woningen 

Gent (centrum) 24 

Randgemeenten Gent 
Gentbrugge 
Ledeberg 
Mariakerke 
Oostakker 
Sint-Amandsberg 
Sint-Kruis-Winkel 
Wondelgem 

 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
6 

Buiten Gent 
Assenede 
Deinze 
Destelbergen 
Eeklo 
Evergem 
Lievegem 
Melle 
Merelbeke 
Oosterzele 
Zelzate 
Zulte 

 
1 
1 
3 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
10 
1 

TOTAAL 72 
 

Regio Aantal 
woningen 

Percentage 

Antwerpen 
Hoboken 
Mechelen 

 
1 
1 

15,38% 

Oost-Vlaanderen 
Aalst 
Kruisem 
Sint-Niklaas 
Wetteren 
Zele 

 
1 
1 
1 
3 
2 

61,55% 

Vlaams-Brabant 
Gooik 

 
1 

7,69% 

West-Vlaanderen 
Roeselare 

 
2 

15,38% 

TOTAAL 13 100% 

 

De maximale leningsbedragen werden als volgt vastgesteld: 

Voor de groepsbouw: 

• Maximum 100% van de verkoopprijs (woning + grond + BTW). 

• De prijs van de grond + woning + BTW wordt ontleend aan de rentevoet afhankelijk van het NBI 
van het laatst gekende aanslagbiljet der belastingen. 

• Er kan ook 12.500 euro geleend worden voor de afwerking van de woning voor keuken, vloeren 
en badkamer.  

Deze regelgeving is en blijft van toepassing op de projecten die opgenomen zijn op de overgangslijst 
koop én op de projecten waar ooit subsidies voor werden toegekend (zoals SV, SBE en SSI). Voor de 
projecten die daar niet onder vallen, zijn de maximale verkoopwaarden vastgelegd op basis van het 
nieuwe overdrachten- en leningenbesluit en opgedeeld in drie clusters (zie hieronder). 
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Voor de individuele verrichtingen: 

• Aankoop- en saneringsleningen: maximum verkoopwaarde vastgelegd op 228.600 euro (buiten 
Gent) en 274.300 euro (in Groot Gent). Dit bedrag kan verhoogd worden, afhankelijk van de 
kinderlast. 

Sinds 1 september 2019 is de wetgeving veranderd en gebruikt men niet meer de opdeling kernstad 
en erbuiten. De steden en gemeenten in Vlaanderen worden nu onderverdeeld in 3 clusters. De 
maximale verkoopwaarde per cluster werd vastgelegd in het nieuwe leningenbesluit.  

De maximale verkoopwaarde voor individuele verrichtingen en groepsbouw (grond + woning) werd 
als volgt vastgesteld: 

• Voor cluster 0: € 228.600 

• Voor cluster 1: € 251.400 (= cluster 0 + 10%) 

• Voor cluster 2: € 274.300 (= cluster 0 + 20%) 

Er geldt voor elk kind jonger dan 6 jaar een verhoging: 

− bij individuele verrichtingen: vanaf het derde kind 

− bij groepsbouw: vanaf het eerste kind 
 

• Voor cluster 0 bedraagt dit € 11.500 

• Voor cluster 1 bedraagt dit € 12.600 

• Voor cluster 2 bedraagt dit € 13.800 

 

 

 Hoofdsommen Levensverzekerings-
premie 

85 leningen voor privébouw € 13.417.911 
 

- 

88 leningen voor groepsbouw € 19.937.819 - 

TOTAAL: 173 
(188 in 2019) 

€ 33.355.730  

 

Sinds de stichting in 1936 tot 31/12/2020 werden 7.680 leningen toegestaan voor: 

a) hoofdsommen lening € 640.367.152,40 

b) levensverzekeringspremie € 4.747.425,00 

TOTAAL € 645.114.577,40 
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Aantal kandidaten per gemeente 
 

Op 31/12/2020 stonden 2.461 kandidaat kopers ingeschreven op de geopende wachtlijsten in 
Vlareko. In de loop van het jaar werden 526 nieuwe kandidaat-kopers ingeschreven en 791 
kandidaat-kopers geschrapt van de wachtlijst. 

 

Projectomschrijving inschrijving Aantal 
Aalter/Knesselare 33 

Assenede/Moerbeke/Zelzate 4 

De Pinte 59 

Deinze 52 

Deinze/Astene 34 

Destelbergen 121 

Eeklo 12 

Ertvelde 17 

Ertvelde/Hoge Wal 23 

Evergem 116 

Gans werkgebied/wederinkopen 28 

Gavere 29 

Gent 148 

Gent/Brugse Poort 33 

Gent/Gentbrugge 161 

Gent/Mariakerke 221 

Gent/Muide-Meulestede 20 

Gent/Oostakker 129 

Gent/Sint-Amandsberg 220 

Gent/Wondelgem 170 

Kaprijke 9 

Lembeke/Kavels 0 

Lijst Garages/gans werkgebied 0 

Lijst Kavels (uitgezonderd Lembeke, 
Lochristi, Melle) 

11 

Lochristi 99 

Lochristi/Beervelde 54 

Lochristi/Kavels 6 

Lovendegem/Zomergem 43 

Maldegem 10 

Maldegem/Adegem 11 

Melle 123 

Melle/Kavels 8 

Merelbeke 118 

Nazareth 85 

Nevele 30 

Oosterzele 30 

Sint-Laureins 6 

Sint-Martens-Latem 56 

Waarschoot 46 

Wachtebeke 36 

Zulte 50 

TOTAAL 2.461 
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Profiel van de kopers 

1 persoon = alleenstaande 24% 

2 personen = alleenstaande met 1 
kind 

7% 

2 personen = koppel 7% 

3 personen = alleenstaande met 2 
kinderen 

2% 

3 personen = koppel met 1 kind 20% 

4 personen = alleenstaande met 3 
kinderen 

3% 

4 personen = koppel met 2 kinderen 20% 

5 personen = koppel met 3 kinderen 14% 

6 personen en meer = koppel met 4, 
5 en 6 kinderen 

3% 

36% van de kopers is alleenstaand, waarvan 
24% zonder kinderen. 64% van de kopers is 
een koppel, waarvan 57% met kinderen. Van 
die koppels is 48% gehuwd, 16% 
samenwonend. 

69% van alle kopers heeft 1 of meerdere 
kinderen, 31% heeft helemaal geen kinderen.  

Conclusie → De koopwoningen die in 2020 
verkocht werden, gingen vooral naar koppels 
met kinderen. 

20-30-jarigen 15% 

31-40-jarigen 52% 

41-50-jarigen 29% 

51 jaar en ouder 4% 

 
Conclusie → De koopwoningen gingen in 2020 
vooral naar de leeftijdsgroep van de 31-tot-
40-jarigen. Zo’n 2 op de 3 koopwoningen 
gingen naar mensen jonger dan 40. 
 
Van de kopers is 48% van het mannelijk 
geslacht en 52% van het vrouwelijk geslacht. 

1e quintiel = NBI € 17.000 8% 

2e quintiel = NBI € 27.000 32% 

3e quintiel = NBI € 42.500 45% 

4e quintiel = NBI € 66.000 15% 

  
Conclusie → De koopwoningen werden in 
2020 hoofdzakelijk verkocht aan het tweede 
en derde inkomensquintiel. 

Van de kopers heeft 42% het statuut van 
‘bediende’, 42% is ‘arbeider’. 5% heeft het 
statuut van ‘zelfstandige, 2% dat van 
‘werkloze’ en 3% is ‘huisvrouw’. 6% heeft het 
statuut van ‘invalide’. 
 
 

1 persoon 2 personen

3 personen 4 personen

5 personen 6 personen

1e quintiel 2e quintiel

3e quintiel 4e quintiel

15% 20-30 jaar

52% 31-40 jaar

29% 41-50 jaar

4% 51 jaar en ouder



 
 

Resultaten tevredenheidsmeting 
 

Op het moment dat de akte verleden wordt, krijgt elke koper de vraag om een tevredenheidsmeting 
in te vullen. In 2020 vulden de kopers van de 88 verkochte woningen en appartementen allemaal de 
vragenlijst in, zodat onze resultaten 100% representatief zijn. Het gaat om: 

• Lievegem/Waarschoot, Krakeelhoek – 9 woningen 

• Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, Vlasbloem - 4 woningen 

• Deinze/Bachte-Maria-Leerne, Leernsesteenweg – 33 woningen 

• Gent/Oostakker, Wolfputstraat – 36 woningen  

• Gent, Dok Oost – 6 appartementen  
 

1 = ontevreden         2 = minder tevreden         3 = middelmatig tevreden         4 = goed         5 = zeer tevreden 

 

De conclusie is dat 94% goed tot zeer tevreden is over de dienstverlening van onze maatschappij. 
Bovendien is 4,9% middelmatig tevreden, dus krijgen we een totaal van 98,9% tevreden kopers! 

De 1,1% die minder tevreden is, klaagt vooral over: 

• De openingsuren van de SHM. 

• De communicatie over technische kwesties met de verantwoordelijke binnen de Dienst 
Projecten, die niet, zeer gebrekkig of veel te lang op zich laat wachten. 

• De communicatie rond klusjesdag(en) die volgens de kopers vroeger en beter kan gebeuren. Ze 

willen meer tijd om zich op de klusjesdagen te voorzien, zeker als het om meerdere dagen gaat. 

Vraag 1 2 3 4 5 Totaal Gemiddelde 

Verstaanbaarheid 
inschrijvingsdocumenten koopwoningen 

0 1 3 44 40 88 4,40 

Gunstige ligging SHM 0 0 9 44 37 88 4,29 

Openingsuren SHM 0 0 9 44 32 88 4,13 

Telefonisch onthaal 0 0 5 37 45 88 4,40 

Onthaal ter plaatse 0 0 4 26 58 88 4,61 

Behandeling van e-mailverkeer 0 2 5 23 38 88 4,56 

Duidelijk verstaanbare uitleg brochure 
koopwoningen 

0 0 6 38 43 88 4,37 

Volledigheid toewijzingsprocedure 
koopwoningen 

0 0 5 45 38 88 4,37 

Vriendelijkheid personeel bij persoonlijk 
bezoek 

0 0 2 24 62 88 4,68 

Professionaliteit bij de SHM 0 0 4 27 57 88 4,60 

Algemene tevredenheid SHM 0 0 1 42 45 88 4,50 

Totaal 0 3 47 396 515 968 4,45 

53% is zeer tevreden 

41% is goed tevreden 

4,9% is middelmatig tevreden 

1,1% is minder tevreden tot ontevreden 
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De algemene conclusie is dat we de laagste score halen met betrekking tot de openingsuren van onze 
maatschappij en de hoogste score met betrekking tot de klantvriendelijkheid van het personeel bij 
een persoonlijk bezoek. Dit is in lijn met de vorige jaren. 

 

Klachten 
KLE Het Volk ontving in 2020 één klacht. Deze werd na onderzoek als ontvankelijk doch ongegrond 
beschouwd. 
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Personeel KLE Het Volk 

Kleine Landeigendom Het Volk telt 4,4 vrouwelijke VTE. In 2020 heeft geen enkel personeelslid de 
organisatie verlaten noch werden er bijkomende medewerkers aangeworven. 
 

 

Het vormingsbeleid van Kleine Landeigendom Het Volk 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. 

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 voor KLE Het Volk bedroeg in 2020 77,27%. 

2. Duur 

De duur van de vorming, training 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 de uren besteed aan vorming 46 uren. Ten opzichte van een totaal 
van 7.071 geleverde arbeidsuren geeft dit een verhouding van 0,65%. Dat is een daling in vergelijking 
met 2019: vorig jaar bedroeg het percentage 1,13%. 

 

 

 

Data Opleiding Lesgever Door wie gevolgd 
Aantal 
uren 

17/01/2020 Basisvorming CPBW ACV Chantal Sysmans 8,5 

30/09/2020 Opleiding boekhouding (digitaal) VMSW Bianca Weytens 4 

07/10/2020 
Tool woningkenmerken voor 

gevorderden (online) 
VMSW Bianca Weytens 2,5 

16/10/2020 
26/10/2020 

Opleiding VWF VWF 
Fatima El Asjadi 
Katrien Naesens 
Chantal Sysmans 

8 
8 
8 

17/11/2020 
24/11/2020 

Kredietbemiddeling Vlaamse 
Woonlening 

VWF 
Katrien Naesens 
Chantal Sysmans 

3,5 
3,5 

Totaal aantal uren 46 
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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 vervuld hebben. 

 

 

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. 

 

Verslag van de Raad van Bestuur 
 
Zie aparte pdf. 


