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PROJECT LEEGSTAND OOST-VLAANDEREN  

INFOBUNDEL VOOR DE BEGELEIDENDE PARTNERS BINNEN PROJECT LEEGSTAND 

Binnen de sociale huisvestingsmarkt staan in het kader van nakende renovatieprojecten heel wat sociale 

woningen leeg. Met dit project willen we deze leegstaande sociale woningen tot aan de start van hun 

renovatieproject op een zinvolle manier inzetten in functie van actuele woonnoden en behoeftes door er tijdelijk 

mensen te huisvesten. Uitzonderlijk kunnen ook andere woningen die tijdelijk leeg komen in het kader van deze 

overeenkomst ingezet worden. 

CAW Oost-Vlaanderen neemt de coördinatierol op van het project. CAW treedt op als tussenorganisatie door 

deze sociale woningen in huur te nemen van de sociale verhuurders en ze in gebruik te geven aan een kandidaat-

gebruiker (alleenstaanden en gezinnen) met specifieke woonbehoeften (zie doelgroep). 

De toeleiding van de doelgroep gebeurt door een netwerk van woon- en welzijnsorganisaties, verder genaamd 

de netwerkpartners, die zich engageren om de toegeleide kandidaat-gebruiker op te volgen en/of te begeleiden 

naar een definitieve woonoplossing. 
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1. DOELSTELLING 

Met dit project willen we volgende doelstellingen bereiken: 

In het kader van bestrijden leegstand: 

 Zinvol inzetten van leegstaande sociale woningen in afwachting van hun renovatie in functie van woonnoden en -

behoeftes. 

 Het ondersteunen van de sociale huisvestingsmaatschappijen in het beheer van hun leegstaande woningen die 

nog een tijdelijke woonfunctie kunnen vervullen. 

In het kader van kwaliteitsverbetering van private woningen: 

 Huurders wiens woning gerenoveerd zal worden, tijdelijk onderdak bieden;  

 Huurders die hun ongeschikte en/of onbewoonbare woning moeten verlaten zodat de nodige werken kunnen 

uitgevoerd worden en de huurder terug kan keren naar zijn woning; 

 Huurders die hun ongeschikt verklaarde of onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten en niet beschikken 

over een alternatieve woonoplossing. 

In het kader van dak- en thuisloosheid: 

 Uitstroom uit residentiële zorg- en begeleidingsvormen faciliteren van cliënten die tijdelijk nog nood hebben aan 

psychosociale begeleiding om te komen tot een zelfstandige woonvorm. 

 Doorstroom van mensen die wachten op een woonst vanuit residentiële zorg- en begeleidingsvormen die geen 

psychosociale begeleiding meer nodig hebben en enkel begeleid moeten worden in het vinden van een duurzame 

woonvorm. 

 Vermijden van dakloosheid bij kwetsbare doelgroepen door het aanbieden van een tijdelijke woning en de nodige 

woonbegeleiding (o.a. ook in het kader van uithuiszettingen). 

2. AANMELDEN VOOR PROJECT LEEGSTAND EN TOEWIJZING 

Project leegstand Oost-Vlaanderen:  Project leegstand GENT: 

Aanmelding gebeurt op vraag van de  Gebeurt via een digitaal, door de toeleider in  

projectmedewerker: te vullen, aanmeldingsformulier. De toeleider 

De begeleidende partner die aan de beurt is wordt bepaalt ook de meest passende doelgroep- 

die op de hoogte gesteld over de vrijgekomen  categorie.  

plaats. Die krijgt dan één week om die plaats U vindt het formulier via  

in te vullen. Als dit niet lukt wordt gekeken  https://bit.ly/2P2hR8x 

naar de volgende partner in de rij.  Meer info: projectleegstand.gent@cawoostvlaanderen.be 

Meer informatie te verkrijgen via  Enkel partners met een samenwerkings- 

projectleegstand.ovl@cawoostvlaanderen.be. overeenkomst mogen toeleiden. 

Nieuwe kandidaat netwerkpartners kunnen hun  Nieuwe kandidaat netwerkpartner kunnen  

kandidatuur aan de stuurgroep (via bovenstaand hun kandidatuur aan Karel Thys richten. 

 email adres) richten.  karelthys@cawoostvlaanderen.be.  

https://bit.ly/2P2hR8x
mailto:projectleegstand.gent@cawoostvlaanderen.be
mailto:projectleegstand.ovl@cawoostvlaanderen.be
mailto:karelthys@cawoostvlaanderen.be
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a Toewijzingsprocedure GENT 

Om te verzekeren dat er bij de toewijzing van de panden een eerlijke en evenwichtige verdeling is onder de verschillende 

doelgroepen en de verschillende netwerkpartners, maakten we volgende afspraken.  

De toewijzing gebeurt door de organisatie-ondersteuners volgens volgende criteria, in deze volgorde:  

1. RATIONELE BEZETTING: we matchen de beschikbare woningen aan het aangemelde systeem (met anderen 

woorden: voor een gezin moeten er voldoende slaapkamers aanwezig zijn). 

2. CHRONOLOGIE, volgens tijdstip van aanmelding: de laatst toegekomen aanmeldingen sluiten onderaan aan. 

3. DOELGROEP : elke aanmelding wordt door de aanmelder zélf in één van de 5 doelgroep-categorieën 

ondergebracht (zie onder). Elke doelgroep moet over de loop van het project zoveel mogelijk evenveel aan bod komen. 

4. PARTNER : Elke netwerkpartner moet over de loop van het project zoveel mogelijk evenveel aan bod komen. 

3. DOELGROEP VAN PROJECT LEEGSTAND: 

1. Alle inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen met woonproblemen of die gedomicilieerd zijn in Gent of die een 

duidelijke binding met Gent kunnen  aantonen 

2. die legaal in België verblijven; 

3. die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister op datum van de aanvraag; 

4. die meewerken in de begeleiding van de aanmelder voor de volledige periode van ingebruikname; 

5. die de woning als een goede huisvader gebruiken: betalen gebruiksvergoeding, onderhoud woning, goed 

nabuurschap,… ; 

6. die vanaf ingebruikname van de woning, stappen ondernemen in het vinden en behouden van een duurzame 

huisvesting; 

7. die behoort tot een van de volgende categorieën: 

1. Huurders die hun ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten zodat de nodige 
werken kunnen uitgevoerd worden en waarbij de huurder terug kan keren naar de woning; 

2. Huurders die hun ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten en niet beschikken 
over een alternatieve woonoplossing; 

3. Mensen waarvan het verblijf in een residentiële voorziening of noodwoning/transitwoning afgerond zal 
worden, maar nog nood hebben aan individuele (woon)begeleiding vooraleer ze zelfstandig kunnen huren op de 
reguliere huisvestingsmarkt (uitstroom);  

4. Mensen waarvan het verblijf in een residentiële voorziening of noodwoning/transitwoning afgerond zal 
worden, maar omwille van het niet tijdig vinden van een woonst op de reguliere huisvestingsmarkt, geen 
huisvesting hebben (doorstroom);  

5. Mensen die dakloos zijn of op korte termijn dreigen te worden en nood hebben aan huisvesting met 
individuele opvolging en/of begeleiding . 
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4. TERMIJNEN 

De woning kan gebruikt worden gedurende maximaal 6 maanden. Een uitzonderlijke verlening van 6 maanden is mogelijk. 

Die moet aangevraagd worden 1 maand voor het einde van het verblijf door de toeleider. Het is aan de toeleider om de 

zinvolheid van deze verlenging in te schatten. De medewerkers van Project Leegstand zullen de verlenging al of niet 

toestaan gebaseerd op het goede huisvaderschap van de bewoner. 

5. TAAKVERDELING BINNEN PROJECT-LEEGSTAND 

a) rol en taak van CAW Oost-Vlaanderen: 

• CAW Oost-Vlaanderen heeft een coördinerende rol in dit project en is tussenorganisatie tussen de sociale 

verhuurder en de tijdelijke gebruiker van de woning.  

• CAW Oost-Vlaanderen huurt leegstaande sociale woningen van de sociale verhuurders  

• CAW Oost-Vlaanderen stelt de woningen ter beschikking waarvoor de netwerkpartners een kandidaat-

gebruiker kunnen aanmelden. 

• CAW Oost-Vlaanderen, behoudt zich het recht om te bepalen welke kandidaat-gebruiker welke woning 

wordt toegewezen. Toewijzing van de woningen gebeurt volgens de vastgelegde instroomcriteria 

goedgekeurd door de projectstuurgroep. 

• CAW Oost-Vlaanderen sluit met de kandidaat-gebruiker een gebruikersovereenkomst af voor tijdelijk 

gebruik van de woning gedurende maximaal 6 maanden, éénmalig verlengbaar met 6 maanden. De 

kandidaat-gebruiker engageert zich hierbij tot het aanvaarden van opvolging en/of begeleiding door de 

netwerkpartner. 

b) rol en taak van de netwerkpartner 

De netwerkpartner engageert zich uitdrukkelijk tot opvolging en/of begeleiding van de gebruiker die zij hebben toegeleid 

en dit voor de volledige periode van ingebruikname. Het aanmelden van een cliënt door een toeleider impliceert dat de 

toeleider de aanspreekpersoon wordt en blijft voor het verblijf binnen het project door de projectmedewerkers. 

De opvolging en/of begeleiding door de toeleidende netwerkpartners is gericht op: 

• Het gebruik van de woning als een goede huisvader (betaling gebruiksvergoeding, onderhoud woning, goed 

nabuurschap, vlot intrekken en tijdig vertrekken…)  

• Het vinden en behouden van een duurzame huisvesting. 

Ze omvat minimaal volgende kenmerken: 

c) De opvolging en/of begeleiding is gegarandeerd voor de volledige gebruiksperiode. 

d) De opvolging en/of begeleiding is actief en outreachend. 
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e) De opvolging en/of begeleiding is aanklampend. 

f) Er is frequent contact tussen de netwerkpartner en de gebruiker. 

g) Huisbezoeken kunnen deel uitmaken van de opvolging en/of begeleiding. 

h) Er wordt samen met de gebruiker op zoek gegaan naar een duurzame vorm van wonen. 

i) De begeleiding is indien nodig gericht op het ondersteunen en aanleren/trainen van de woonvaardigheden. 

j) Indien er nood is aan bijkomende of meer gespecialiseerde begeleiding kan de begeleider toeleiden naar of 

samenwerken met de netwerkpartners of andere organisaties die kwetsbare doelgroepen begeleiden en of ondersteunen. 

k) De netwerkpartner stelt de organisatie-ondersteuner op de hoogte in geval van (dreigende) problemen bij het 

tijdelijk gebruik van de woning en/of bij de opvolging en/of begeleiding. 

6. VERBLIJF IN HET PROJECT LEEGSTAND 

“Verblijven” in een woonst van Project leegstand verschilt wezenlijk van “wonen”. 

We zetten een aantal belangrijke aandachtspunten voor toeleiders op een rij: 

 De cliënt krijgt een gebruiksovereenkomst (geen huurcontract) voor een periode van 6 maanden. Dit is direct 

opzegbaar door de Projectmedewerkers (termijn = 1 week). 

 Voor je recht op huursubsidie wordt gekeken naar je woning voor de woningen van PL als je zes maanden of minder 

verblijft bij PL. Als je zes maanden of langer verblijft in PL wordt gekeken naar de woning van PL.  

 De woningen worden in orde gesteld met de nadruk op veiligheid (water, elektriciteit, verwarming). 

 Een cliënt moet zelf afspraken maken / contracten afsluiten met leveranciers van EGW. 

 Vooraleer een cliënt aan te melden is het belangrijk om in te schatten of het een realistische verwachting is om 

binnen de termijn een oplossing voor het woonprobleem te vinden. Project Leegstand zal de begeleider 

aanspreken bij dreigende problemen m.b.t. de te respecteren termijn om de werking van het Project en de 

gemaakte afspraken te bewaken. 

 Projectmedewerkers zijn geen hulpverleners, zij vervullen de rol van huisbaas. Contact met de cliënt verloopt steeds 

via de begeleider. Het is niet de bedoeling dat de cliënt zelf contact opneemt met de projectmedewerkers.  

o Vragen, klachten, doorgeven van mankementen enz. wordt nooit rechtstreeks door bewoners aan de 

projectmedewerkers doorgeven maar uitsluitend via de begeleiders! De taak van de begeleider is om 

hierbij af te toetsen wat relevant is en wat niet. 

o Mankementen worden online via het formulier doorgegeven aan de projectmedewerkers. Zij kunnen 

enkel optreden voor zaken die onder de verantwoordelijkheid van een ‘huisbaas’ vallen. Onnodige 

interventies en interventies die ten laste vallen van een bewoner, worden steeds doorgefactureerd. 

o Bij intrede, verlenging en uittrede dient de begeleider aanwezig te zijn. Deze afspraken worden steeds 

met de drie betrokken partijen (projectmedewerker, bezetter en begeleider) gemaakt en gaan niet door 

indien één van deze drie afwezig is.  
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o De projectmedewerkers zijn geen verhuisdienst. In overleg kan er basismeubilair voorzien worden 

teneinde het intrekken en het uittrekken zo vlot mogelijk te laten verlopen, de projectmedewerkers 

kunnen niet tussenkomen bij verhuis.  

o Op het einde van het verblijf, maken de projectmedewerkers een afspraak ter plaatse met de begeleider 

en de bewoner voor de uittredende plaatsbeschrijving. Deze kan enkel plaatsvinden wanneer de woonst 

is leeggemaakt en opgekuist. De woning moet dan weer ‘instapklaar’ staan. Is dit niet het geval, dan wordt 

een externe firma hiervoor ingeschakeld waarvan de kosten aan de bewoner worden doorgerekend.  

 Domiciliëring is mogelijk. Bij einde verblijf wordt dit doorgegeven aan de bevolkingsdienst van de betreffende 

gemeente. 

 Huisdieren zijn toegelaten mits ze geen overlast veroorzaken. 

 Bezettingsgraad wordt expliciet contractueel vastgelegd in samenspraak met gebruiker en begeleider. Elke 

bewoner moet opgenomen zijn in de gebruikersovereenkomst. 

 Gelet op de verantwoordelijkheid die CAW Oost-Vlaanderen opgenomen heeft t.a.v. de Sociale 

Huisvestingsmaatschappijen zullen de projectmedewerkers strikt toezien op de naleving van de afspraken.  

 Het is het engagement van de aanmeldende begeleiders om erover te waken dat deze afspraken worden 

nageleefd. Zij zullen hiervoor dan ook worden aangesproken door de projectmedewerkers.   

7. BEZETTINGSVERGOEDING EN WAARBORG 

Maandelijkse bezettingsvergoeding voor een pand tot en met 2 slaapkamers: 330€/maand, gebruikslasten inbegrepen. 

Wanneer een contract start of stopt gedurende de maand, wordt er een dagvergoeding aangerekend van 11€/dag voor het 

aantal dagen gebruik van die maand. Maandelijkse bezettingsvergoeding voor een pand vanaf 3 slaapkamers: 540€/maand, 

gebruikslasten inbegrepen. Wanneer een contract start of stopt gedurende de maand, wordt er een dagvergoeding 

aangerekend van 18€/dag voor het aantal dagen gebruik van die maand.  

Contracten voor EGW worden door de gebruiker zelf afgesloten. De overdracht gebeurt samen met de plaatsbeschrijving, 

op het moment van instappen en bij vertrek. De ondersteuners voorzien hiervoor de nodige standaarddocumenten.  

VOOR GENT: 

o De bezetter betaalt de maandelijkse bezettingsvergoeding op rekeningnummer BE37 0689 0223 5928 van CAW 

Oost-Vlaanderen, ten laatste de 5de werkdag van elke maand, met mededeling ‘ NAAM GEBRUIKER – ADRES - 

MAAND JAAR’  

o De waarborg bedraagt 250 euro, te storten op rekeningnummer BE37 0689 0223 5928 van CAW Oost-Vlaanderen, 

met mededeling ‘WAARBORG - ADRES - NAAM GEBRUIKER’ en dit vóór de ingebruikname van de woning, ten 

laatste tegen het einde van de eerste maand verblijf.  

VOOR OOST-VLAANDEREN: 

o De bezetter betaalt de maandelijkse bezettingsvergoeding op rekeningnummer BE40 0689 0745 8063 van CAW 

Oost-Vlaanderen, ten laatste de 5de werkdag van elke maand, met mededeling ‘NAAM GEBRUIKER – ADRES - 

MAAND JAAR’  

o De waarborg bedraagt 250 euro, te storten op rekeningnummer BE40 0689 0745 8063 van CAW Oost-Vlaanderen, 

met mededeling ‘WAARBORG - ADRES - NAAM GEBRUIKER’ en dit vóór de ingebruikname van de woning, ten 

laatste tegen het einde van de eerste maand verblijf. 
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8. AANSTURING VAN DIT PROJECT 

Een projectstuurgroep stuurt het project in zijn globaal kader aan. De projectstuurgroep is samengesteld uit een 

vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent, CAW Oost-Vlaanderen, een vertegenwoordiger van de 

betreffende gemeenten en een vertegenwoordiger van de sociale huisvestingsmaatschappijen.  

9. MANKEMENTEN 

Voor mankementen hebben we een online registratiesysteem. U moet enkel het formulier invullen en de informatie komt 

automatisch bij ons terecht. 

Dit formulier vindt u via onderstaande link:  

https://bit.ly/35g5q0z 

 

  

https://bit.ly/35g5q0z
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10. CONTACT 

Project Leegstand Oost-Vlaanderen 

CAW Oost-Vlaanderen vzw 

Visserij 153, 9000 Gent  

Tel: 09 265 89 44 - Ma & Di 09-11u , Do & Vrij 09-11u 

Gent: projectleegstand.gent@cawoostvlaanderen.be 

Provincie Oost-Vlaanderen: projectleegstand.ovl@cawoostvlaanderen.be 

 

Dit project loopt in samenwerking en met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en stad Gent. 
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