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Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen is een plura-
listische organisatie die deskundige hulpverlening biedt aan iedereen 
met problemen. Het CAW informeert, begeleidt en biedt indien nodig 
onderdak.  Vooral de meest kwetsbaren zoals daklozen, slachtoffers van 
geweld, jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, enz. zijn onze doel-
groepen. Samen met hen zoeken onze hulpverleners naar een werkbare 
oplossing voor hen en hun omgeving. 

Onze hulp is professioneel, divers, vertrouwelijk en anoniem. CAW 
Oost-Vlaanderen is erkend door het Vlaams Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. 

Contact opnemen is eenvoudig: in elke regio van Oost-Vlaanderen 
heeft het CAW verschillende aanspreekpunten. Je kunt er terecht met 
of zonder afspraak. Voor info kijk op www.cawoostvlaanderen.be of bel  
naar 078 150 300.

Het CAW werkt met lokale projecten waarvoor voortdurend financiële steun nodig is.

Een vleugje poëzie tijdens het evenement ‘CAW in beweging’ waarmee 
we op 4 oktober op de Gentse Korenlei voor heel wat info en anima-
tie zorgden. Want CAW Oost-Vlaanderen zorgt ook voor kinderen en 
jongeren! 

Wat is caW 
oost-vlaanderen?

caW in beweging
Redactie: Alain Slock - Ann Driessen - Linda Mentens
 Marianne Du Pré - Noël Callebaut - Viviane Bulthé
Lay-out: One Advertising - www.one-advertising.be
Info: mariannedupre@cawoostvlaanderen.be - 0471 98 36 80

Werkten mee aan Dit blaD
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IN SAMENWERKING MET DECATHLON GENT

CAW ON 
THE MOVE!
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  KANOVAREN, ROPE SKIPPING, BEATBOX, RAPPER, 
  BREAKDANCE, STRAATSPELEN, SPRINGKASTEEL, ...
  VRIJ PODIUM

> DRANKJES EN HAPJES AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN T.V.V.
 KINDEREN- EN JONGERENWERKING CAW OOST-VLAANDEREN

4 OKTOBER 2017  I  VAN 11 TOT 19 UUR  I  KORENLEI GENT
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In Gent en Aalst is de Winteropvang reeds 
enkele weken weer opgestart. En ook al 
zijn de temperaturen nogal mild voor dit 
seizoen, de daklozen hebben ondertussen 
weer de weg gevonden.

Mooi, zul je denken, dat we in deze kille periode ook aan de 
daklozen denken. Dat klopt natuurlijk voor die baby’s, kin-
deren, vrouwen en mannen die op straat moeten leven, dat 
we hen op deze manier een warme en veilige nacht kunnen 
bieden. Maar als CAW, dat dagelijks geconfronteerd wordt 
met hun problemen, zijn we ervan overtuigd dat het toch 
iets meer mag zijn! 

Als welzijnswerkers kennen we hun verhalen en levensge-
schiedenis té goed om te geloven dat dak- en thuislozen 
er zelf voor kiezen om zo te leven. Dit soort uitspraken 
catalogeren we als ‘cafépraat’ van zelfgenoegzame burgers 
die weigeren verder na te denken. 

Fundamenteel gaat het over een schrijnende woonproble-
matiek voor materieel en/of  psychisch kwetsbare burgers 
die er niet in slagen zich te kunnen nestelen in een woonst 
waar ze hun thuis van kunnen maken. Het gebrek aan een 
betaalbare en aangepaste woning is één van de meest voor-
komende sociale problemen waarmee we als CAW te 
maken hebben. Dit probleem is zo fundamenteel, dat het 
dikwijls een beletsel is om iets te doen aan de andere pro-
blemen van deze kwetsbare medeburgers.

Alle CAW’s schreeuwen dit al tientallen jaren uit, maar we 
merken weinig beterschap. Onze meest kwetsbare mensen 
worden steeds verder en verder van een betaalbare wo-
ningmarkt verdreven. Dus is het niet voor niets dat deze 
MAGIS helemaal over dit probleem handelt! 

Als CAW willen we niet enkel problemen vaststellen, men-
sen individueel helpen en structurele problemen signaleren, 
maar we willen er ook iets aan doen! 
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het mag iets meer zijn!

Opgeklopt
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Editoriaal
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In deze MAGIS kun je over verschillende concrete CAW-
initiatieven lezen. Zo brengen we ons project ‘Leegstand’ in 
beeld. We konden de schrijnende situatie niet meer aanzien 
waarbij enerzijds (sociale) woningen langere tijd leegstaan 
en anderzijds mensen op straat moeten leven. Je leest hier-
over meer verder in deze eindejaarseditie van ons blad. 
Heel concreet hebben we, met de steun van de Stad Gent, 
het initiatief genomen om tijdelijk leegstaande sociale wo-
ningen woonklaar te maken en er dak- en thuislozen in te 
laten wonen.  

Huisvester spelen is niet de corebusiness van het CAW 
en we beseffen dat we hiermee in de voetsporen treden 
van woonactoren, maar we roepen hen hierbij op om dit 
initiatief mee te dragen of zelfs van ons over te nemen. Ook 
andere initiatieven voor extra betaalbare woningen zijn 
welkom en het CAW wil hierin zeker verder partner zijn! 

 Patrick Seys - Algemeen directeur
patrickseys@cawoostvlaanderen.be   

Een uniek project
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DeDicateD teams/netwerk

naar een maatschappij 
die ver-draagt!

interView aLain sLOck, inHOUDeLiJk DirecteUr caw OOst-VLaanDeren

Als je naar de huidige situatie rond woonproblematiek kijkt, en 
dan vooral voor de kwetsbare doelgroepen waar wij als CAW 
mee werken, vallen onvermijdelijk een aantal zaken op. De hulp-
verleners uit verschillende sectoren zien dat er tegen gigantische 
muren wordt aangebotst en stellen vast dat het voor kwetsbare 
mensen enorm moeilijk is om hun recht op wonen uit te oefenen. 
Een gesprek met Alain Slock, inhoudelijk directeur CAW Oost-
Vlaanderen, verduidelijkt. 

Wat voor muren zijn dat? 
De huurmarkt wordt met de dag duurder. Het beleid heeft de jongste 
jaren ingezet op kwalitatief wonen, heeft de regelgeving verscherpt en 
verstrengd, waardoor je toch wel ziet dat de markt  zowel krimpt als 
duurder wordt. Vanuit een goedbedoeld streven naar betere kwaliteit 
en een strijden of optreden tegen huisjesmelkerij en dat soort zaken, 
kent deze aanpak dus soms een averechts effect. Ook op het vlak van 
sociale huisvesting: terwijl die bedoeld is om sociaal te zijn, merk je dat 
het moeilijk is om de sociale kant van dat recht op wonen uit te oefe-
nen. Je moet heel veel geduld hebben, maar als je op straat staat, is dat 
een hele uitdaging.

tezelfdertijd stellen we vast dat mensen met meervoudige problematie-
ken echt thuisloos worden, in die zin dat ze uiteindelijk niemand meer 
hebben in hun netwerk die een beetje zorg draagt voor hen. 

waar mensen aangemeld zijn of worden en zorg krijgen, zie ik dat er 
een aantal zorgcarrousels ontstaan. Ze zijn uitbehandeld, gaan over naar 

de volgende ‘ronde’, waarin er geen afspraken bestaan, waarin er soms 
heel sec gezegd wordt: ‘Hier kan het niet meer, wij kunnen niets meer 
voor u doen, ga maar …’ en zo worden pakketjes doorgegeven. Heel 
wat sectoren (psychiatrie, beschut wonen, caw’s, Ocmw’s, …), heb-
ben hun eigen vorm van woonbegeleiding, vaak los van elkaar, naast 
elkaar en voor de cliënt zelfs in concurrentie met elkaar. 
Verder merk ik dat er eigenlijk een groot gebrek is aan sluitende be-
leidskaders rondom de hele problematiek van wonen en welzijn.

Is daar een reden voor?
ik denk dat de politieke constellatie en het feit dat beleidsmakers elkaar 
duidelijk niet altijd vinden, ervoor zorgen dat er niets komt. en ik zie dat 
op andere terreinen beleidsmakers, ministers, over regeringen heen (fe-
deraal-Vlaams), elkaar wel vinden en samen een geestelijk gezondheids-
beleid maken, daar gebeurt dat wel. Dus het is wel degelijk mogelijk. 

Kunnen we hier antwoorden op bieden? 
met het project rond de Proeftuinen (zie verder in deze maGis) heb-
ben we de ruimte gemaakt en het beleid ook zelf in handen genomen, 
en hebben we gezocht naar een andere manier van kijken. ‘Hoe kunnen 
we iets anders gaan doen dan wat we altijd proberen, hoe kunnen we 
competenties en krachten bundelen?’. Dus denk ik dat we op zoektocht 
moeten gaan waarbij we op een andere manier naar cliënten kijken, hen 
anders benaderen en dat we dus meer moeten doen dan alleen maar 
versterken, beschutten of verdragen, zoals het een beetje het idee is 
binnen de vermaatschappelijking van zorg. we moeten het dus op een 
andere manier gaan doen!

Interview: Noël Callebaut
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En die andere manier is? 
een zoektocht naar antwoorden binnen de netwerkgedachte steekt de 
laatste jaren heel hard de kop op. ik zie ook dat je bijvoorbeeld in de 
integrale jeugdhulp - een netwerk waar ik al twintig jaar aan de weg 
timmer - terechtkomt in een logica van afstemmen: ‘wat doe jij, wat 
doe ik?’. alsof er gigantisch veel winst te boeken valt door de overlap 
weg te werken, we komen dan terecht in een betere kernopdrachtom-
schrijving, moduleren, helder afbakenen. en dan kom je opnieuw uit bij 
beheerstructuren van uitgetekende zorgpaden en ketenaanpak en al-
lerlei procedures waarin we goed afspreken wie wat doet. Daar is niets 
mis mee, maar dat zorgt er tezelfdertijd ook voor dat het systeem niet 
fundamenteel verandert. want in dit verhaal zal beschut wonen altijd 
beschut wonen blijven en misschien nog een beetje krimpen, en zullen 
onze woonteams zich nog beter afbakenen op wat ze wel en niet doen. 

Er wordt dus uitgetekend wat men goed kan, maar we 
blijven naast elkaar bestaan?
Ja, je blijft vanuit hetzelfde denken, vanuit hetzelfde paradigma vertrek-
ken: opnieuw meer van hetzelfde, misschien ietsje scherper, een ietsje 
helderder, maar daarmee ga je in deze problematiek geen vooruitgang 
boeken. ik zie ook dat er een aantal structurele maatregelen die nu als 
antwoord genomen worden, weinig uithalen en zelfs een aantal verdrin-
gingseffecten gaan creëren. want je hebt zoiets, de sociale woonmarkt 
als versnelde toewijs: als dat verhoudingsgewijs bv. 5% blijft, maar er 
komt een doelgroep bij, ja, dan krijg je concurrentie tussen de doel-
groepen, de achterbannen en de organisaties. Dus je krijgt een aantal 
verdringingseffecten, want ’de mijne is toch nog kwetsbaarder dan de 
jouwe, en jongeren staan nog aan het begin van hun leven, dus die heb-
ben meer rechten dan iemand die zichzelf – bij wijze van spreken door 
eigen schuld – op straat gezet heeft’. waar ik voor pleit is: moet je het 
hele systeem niet in vraag stellen? moeten we ons zorgsysteem niet 

heruitvinden? moeten we dat 
niet durven ‘herdenken’?

een van de elementen die mij 
wel overtuigen om op een an-
dere manier te gaan werken, is 
heel het concept van ‘dedicated 
teams’. Dit concept komt uit de 
hele theorie van ‘housing first’ 
(buitenland), waarin ‘housing 

first’ zich in zijn meest zuivere vorm op chronische doelgroepen richt. 
waar je meer dan alleen maar een multidisciplinair samengesteld team 
hebt, maar daarbovenop een intersectoraal team maakt. Zodat je zowel 
het andere perspectief uit de ene sector, als de knowhow en expertise 
uit een andere sector meeneemt.

Zo’n dedicated team is dus een team dat eigenlijk sa-
mengesteld is over de sectoren heen? 
inderdaad een team waarin je mensen detacheert om een nieuw team 
samen te stellen, waarin je alle knowhow, alle netwerken, alle mogelijk-
heden die deze sectoren hebben, bundelt. en niet alleen bundelt in een 
team, het woord ‘dedicated’ vind ik in deze zeer belangrijk, dus waarin 
je je als team gaat ontfermen in de bijna letterlijke zin van het woord, 
over een bepaalde doelgroep. Dat ‘dedicated’, dat toegewijde, dat zich 
verantwoordelijk voelen voor, zit daar toch heel hard op de voorgrond, 
en we doen dat vanuit de gemeenschappelijkheid van verschillende sec-
toren, waardoor we verschillende expertises kunnen inroepen, maar 
waarin we er a priori ook van uitgaan, dat wat er ook gebeurt: we laten 
deze cliënt niet los! 

Dit betekent eigenlijk vanuit die teams zo nodig een le-
venslang engagement naar die cliënt toe? 
Ja, in de zin van: ‘we houden u op één of andere manier wel op onze ra-
dar, het kan best zijn dat we zeggen van ‘alles gaat goed, we laten u in het 
begeleidingstraject los, maar we blijven nabij, zodat het niet moeilijk is 
om eventueel aan te kloppen, hoe klein of onooglijk uw vraag misschien 
ook is, er zal iemand zijn’ (dedication). Daarbij mag zo’n dedicated team 
op zich ook weer niet het nieuwe gouden kalf zijn. Zo’n dedicated team 
kan ook maar werken, als het in een ander frame past, als het in een 
ander systeem kan werken. 

Natuurlijk is daar nog het grootste netwerk waar wij als 
CAW in participeren: de samenleving. Als je hoort hoe 
er vandaag vanuit de samenleving op een aantal pro-
blematieken gereageerd wordt, dan lijkt daar een grote 
uitdaging te liggen om te evolueren naar een ‘dedicated 
maatschappij’?
we kunnen niet anders dan, als sociaal werker, blijven streven naar een 
toegewijde maatschappij, een maatschappij die ‘ver-draagt’ bij wijze van 
spreken. en als iedereen samen een inspanning doet, dan tillen we deze 
kwetsbare doelgroep naar een menswaardiger bestaan. 



6

Uniek project

caw Oost-Vlaanderen, De Heide VZw (merelbeke) en twee psychi-
atrische ziekenhuizen, nl.  Pc caritas in melle en Pc Dr. Guislain in 
Gent, hebben samen het project ‘Proeftuinen Zorgdorpen’ opgezet. De 
financiële middelen hiervoor werden tijdelijk ter beschikking gesteld 
door subsidies vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid. Het doel 
is mensen met een ernstige psychiatrische aandoening te ondersteu-
nen in hun overgang naar zelfstandig wonen, met de installatie van een 
regulier zorgend netwerk. De initiatiefnemers zorgen er ook voor dat 
de betrokkenen een betekenisvolle dagbesteding krijgen die gericht is 
op activatie, werk, animatie en vrije tijd. en het project is daarbij uniek, 
omdat heel de psychiatrische sector samenwerkt.

in de periode tussen 1 december 2016 en 30 november  2017 werden 
47 mensen ondersteund in de overgang van hun verblijf in een instelling, 
ziekenhuis of opvangtehuis naar de nieuwe woon- en zorgvorm. in 2018 
wordt verder werk gemaakt van transitie, steunend op de ervaring bin-
nen ‘Proeftuinen Zorgdorpen’.

De transitie of overgang verloopt in fases. er is een voortraject, een 
oriëntatie- en observatiefase en een consolidatiefase met nazorg. De 
ziekenhuizen (en het caw) melden potentiële kandidaten aan. in eer-
ste instantie is er een brede verkenning en peiling van de verwachtingen. 
er wordt geluisterd naar de mogelijkheden van de cliënt. Uiteraard is 
er een brede samenspraak tussen de cliënt en alle betrokkenen, zoals 
familie, financieel verantwoordelijken en andere zorgdragers. 

in een tweede fase gebeurt de overstap echt: van residentieel verblijf 

naar een autonome woonvorm. Dit is een intensief en precair gebeuren. 
tijdens deze oriëntatie- en observatiefase biedt de Proeftuinmedewer-
ker ondersteuning voor het organiseren van gewenste hulp op alle le-
vensdomeinen. De Proeftuinmedewerker neemt de nodige tijd, maar die 
is wel gelimiteerd. Op het einde van deze fase is er een uitgebreide be-
spreking. Beeldvorming, bestaansstructurering, ondersteuningsplanning, 
netwerkvorming en nazorg worden in kaart gebracht. alle belangrijke 
betrokkenen worden voor deze bespreking uitgenodigd.

in de derde fase wordt de zorg voortgezet met uitgebreide coaching 
van de nieuwe betrokkenen in het netwerk (hulpverleners en andere 
zorgdragers). 

Multidisciplinair team
Het Proeftuinteam heeft een unieke samenstelling: het is nieuw en 
multidisciplinair! elke partnerorganisatie stelt een gespecialiseerde me-
dewerker aan, zodat de kennis over de doelgroep samengaat met de 
specifieke vakkennis. Heel bijzonder is natuurlijk de mix van organi-
satieculturen (ziekenhuizen, instellingen, opvangtehuizen) waarbinnen 
gewerkt wordt. elke medewerker kleurt zo de kijk en de aanpak van 
het transitietraject. 

Ondersteuning
wie zal dat betalen? De ondersteuning van mensen met een beperking 
maakt een onderscheid tussen de kosten voor het wonen, voor het 
leven en voor de zorg. Dezelfde kostenstructuur wordt aangehouden 
voor de cliënten van het Proeftuinproject. in de praktijk betekent het 

proeftuinen zorgdorpen: 
stap naar zelfstandig wonen
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dat de betrokken cliënten met eigen middelen de woonkost (huur) 
moeten betalen, alsook leef- én zorgkosten. 

Het VaPH of Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap 
biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Voor mensen die 
langdurig in de psychiatrie verblijven, is er momenteel geen ‘basis onder-
steuningsbudget’ of ‘persoonsvolgend budget’. er is dus een discrepan-
tie tussen wat patiënten betalen in het ziekenhuis en wat cliënten zelf 
moeten betalen als ze zelfstandig gaan wonen. Dat kan een hinderpaal 
zijn om de overstap te maken. De initiatiefnemers van deze Proeftuinen 
streven er echter naar om vanuit Zorgdorpen betaalbare wooneenhe-
den ter beschikking te stellen. De Proeftuinmedewerkers zoeken voor 
elke cliënt uit welke mogelijke (extra) inkomstenbronnen er zijn,  zodat 
de leef- en zorgkosten toch betaalbaar zijn.  
 
Benadering 
Het verlangen om ‘er gewoon bij te horen’ is voor de meeste deelne-
mers aan dit project een doorslaggevende reden om de grote sprong te 
wagen. Dat is niet niets, want het besef leeft van  kwetsbaarheid omwille 
van de psychische aandoening, die al dan niet manifest is en blijft. De 
hulpverleners moedigen consequent en systematisch de krachten en  
competenties aan en geven erkenning voor wat goed gaat. ‘De relatie’ 
tussen cliënt en hulpverlener heeft een cruciale betekenis in het hele 
veranderingsproces. Dat is het bindmiddel om er samen voor te gaan. 
De betrokken cliënten krijgen vele nieuwe uitdagingen te verwerken. Ze 
kunnen rekenen op support en hulp om daarmee aan de slag te gaan. 

Kandidaten
een rondvraag bij potentiële kandidaten leert dat er veel mensen 
verlangen om opnieuw de stap naar het gewone leven te zetten. Het 
pilootproject biedt de omkadering, maar heeft ook grenzen door de 
beschikbare middelen. Voor de rekrutering van kandidaten die in aan-
merking komen, is er een indicatorenlijst. samen met cliënt, verwijzer 
en Proeftuinmedewerker wordt nagegaan en overwogen of een traject 
kan gestart worden. elementen die hierbij meespelen zijn: 1. motivatie, 2. 
institutioneel verleden met psychische zorg, 3. toelaatbaarheid van on-
dersteuning, 4. inschatten van de veiligheid, 5. beschikbaarheid van de ge-
wenste infrastructuur, 6. terugvalbasis, 7. inschatten van de slaagkansen 
door de verwijzer, 8. toereikendheid van de reguliere zorg, 9. mobiliteit, 
10. draagkracht van het team, 11. financiële haalbaarheid.  

Woonvormen
samen met de kandidaat wordt gezocht naar de woonplek die het 
nauwst aansluit bij zijn of haar wensen en behoeften. er zijn vier mo-
gelijkheden: een huis in de straat, een studio op een woonsite, een as-
sistentiewoning of een groepswoning. elk traject is verschillend. De 
plaatselijke diensten worden benaderd voor de reguliere zorg. er wordt 
aandacht besteed aan het installeren van een bestaansstructuur. Het is 
belangrijk dat de dag voorspelbaar, gestructureerd én betekenisvol is. 
een gespecialiseerde medewerker helpt aansluiting zoeken vanuit de 
leefwereld en binnen de interesses en mogelijkheden van de bewoner. 
er wordt natuurlijk rekening gehouden met het tempo, de mobiliteit en 
de draagkracht van betrokkene.  

Opvolging en nazorg
in de derde fase van de ondersteuning wordt overleg gepland met de 
mensen die de zorg zullen blijven dragen. Voor cliënten die op een site 
van Zorgdorpen gaan wonen, neemt de wooncoach deze taak op zich 
om de zorg te blijven coördineren. De Proeftuinmedewerker coacht 
zo nodig de mensen die langskomen, zodat ‘zorg op maat’ geen dode 
letter is.

Toekomst
Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft het project ondertussen 
positief geëvalueerd. De opdracht werd mee gegeven om in 2018 ‘te 
landen’. De projectpartners slaan de handen nu in elkaar om de ont-
wikkelde methodiek over te dragen naar de eigen organisatie. Het 
samenwerken tussen verschillende sectoren is voor iedereen een  
verrijkende ervaring. 

 Linda De wilde, De Heide vzw

MEER INFO?

Alain Slock
inhoudelijk directeur caw Oost-Vlaanderen
alainslock@cawoostvlaanderen.be 

Jan Herreman
stuurgroeplid Proeftuinen Zorgdorpen
janherreman@cawoostvlaanderen.be 
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DOOrstrOminG naar HUUrmarkt

Netwerkontwikkelaar wat? 
Vanuit de vernieuwde visie ter bestrijding van dak- 
en thuisloosheid pleit het caw Oost-Vlaanderen 
voor een integrale aanpak van dak- en thuisloos-
heid, waarbij sterk wordt ingezet op preventieve 
woonbegeleiding en Housing-Led. 

Het Housing-Led model vertrekt vanuit het principe dat wonen een 
basisrecht is voor iedereen en streeft ernaar om elke cliënt met een 
woonproblematiek in eerste instantie (permanente en duurzame) huis-
vesting aan te bieden om van daaruit verdere begeleiding te voorzien bij 
eventuele andere problemen op andere levensdomeinen. 

Om dit ambitieuze plan in concrete daden om te zetten, is er dringend 
nood aan voldoende beschikbare, betaalbare en kwalitatieve woningen. 
en net daar knelt het schoentje… 

Netwerkontwikkelaar Wonen, a.k.a. ‘huizenjager’ 
Om het recht op wonen te kunnen garanderen, zal ik diverse lokale, 
sublokale, regionale en provinciale netwerken en structurele samenwer-

kingsverbanden met huisvestingsactoren, immokantoren, bouwpromo-
toren en andere welzijnsorganisaties uitbouwen. met de bedoeling om 
het aantal beschikbare en betaalbare woningen op de (private) huur-
markt te vergroten, zodat het gemakkelijker wordt om cliënten – al dan 
niet vanuit de opvang – te laten doorstromen naar de reguliere huur-
markt, zodat het aantal chronisch dak- en thuislozen afneemt. 

Het gaat hierbij steeds om zeer praktische netwerken met de bedoeling 
om een concrete samenwerking tot stand te brengen rond huisvesting 
en – indien nodig – begeleiding. 

als netwerkontwikkelaar wonen vervul ik een provinciale opdracht, 
zonder verbonden te zijn aan een specifieke cluster. Ik neem dus een 
ondersteunende rol op mij voor iedereen die in zijn/haar werkveld ge-
confronteerd wordt met de woonproblematiek en de moeilijke door-
stroming naar de reguliere huurmarkt. 

wie hierover interessante ideeën, tips en/of suggesties heeft: sHOOt! 
ik hoor graag rond welke doelgroep en regio of stad er nog werk aan 
de winkel is en wat ik voor jullie kan betekenen!

netwerkontwikkelaar Wonen 
schiet in actie! Stephanie Schuermans,

stephanieschuermans@cawoostvlaanderen.be
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OVerLaDen met OnZe wensen

We willen elke mens, elk bedrijf, elke club, elke vereniging en elke organisatie heel graag van harte bedanken voor de materiële, financiële en actieve 
steun in 2017! maar hoe doen we dat? met één woord? Bedankt! met één zin? Dank voor jullie steun! Of met een gedachte, een wens of een gedicht? 
niets kan evenaren wat we willen uitdrukken.  Vandaar dat we jullie enkel overladen met onze wensen…

Een dikke merci!
hoe kunnen 
we jullie bedanken?

Voedzame
maaltijden

Dromerige
nachten

Gevoelige
gesprekken

Beheersbare
bezittingen

Genietbare
gezondheid

Deelbare
middelen

Zonnige
namiddagen

Deelbare
middelen Vrolijke

vrienden

Rustige
momenten

Warme
relaties

Werkbaar
werk

Telbare
stappen
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Dagelijks gaan honderden caw-medewerkers 
en hun cliënten (dakloze gezinnen, kwetsbare 
jongeren, vrouwen en kinderen die in het Vlucht-
huis verblijven…) op zoek naar een degelijke en 
betaalbare woning. Hoe valt dat te rijmen met 
de leegstand van duizenden sociale en private 

woningen? Het gaat niet over huizen die eventjes leeg staan in afwach-
ting van een nieuwe bewoner. Het probleem is structureel: deze wo-
ningen worden systematisch en gedurende een lange tijd niet hersteld 
of bewoonbaar gemaakt. speculatie, economische tendensen of de  
(on)aantrekkelijkheid van de locatie… het zijn mogelijke verklaringen, 
maar geen excuses! Leegstand trekt andere problemen aan: onveiligheids-
gevoelens, criminaliteit, minder contact tussen buurtbewoners, dalende 
marktprijzen van de huizen in de buurt en nog meer leegstand...

niemand weet over hoeveel huizen het gaat. De gemeenten registreren 
nog steeds op hun eigen manier. soms kloppen die cijfers, heel vaak ook 
niet. De inventarissen van leegstaande  panden die door verschillende 
decreten verplicht worden, kunnen niet aan elkaar worden gekoppeld, 
omdat ze andere definities of methodieken gebruiken. Er is dus drin-
gend nood aan een uitgezuiverde databank als vertrekpunt voor een 
gemeentelijk leegstandsregister. Pas dan kan er een samenhangend en 
lange termijnbeleid gevoerd worden rond leegstand. 

Op de sociale huisvestingsmarkt staan momenteel ook erg veel wonin-
gen leeg, te wachten op hun renovatie, zodat ze voldoen aan de nor-
men van de Vlaamse wooncode b.v. op het vlak van energie en isolatie. 
Dergelijke dossiers gaan erg traag vooruit, want ook hier zijn Vlaamse 
en lokale regelgeving niet op elkaar afgestemd. en ten slotte is het ook 

nog een kwestie van geld: de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen 
slechts een beperkt aantal renteloze leningen aangaan. Dit alles samen 
zorgt ervoor dat de leegstand zeer lang duurt. 

In 2016 stonden in Vlaanderen minstens 32.599 woningen 
meer dan een jaar leeg. In Gent waren het er 289. 

De verborgen leegstand is in deze cijfers niet meegerekend. 

Wie kan dat nog betalen?
Daar komt bij dat de huurprijzen de laatste jaren sterk gestegen zijn. 
De doorsnee huurprijs voor een appartement bedraagt gemiddeld 660 
euro. Voor een huurhuis tel je al gauw gemiddeld een 765 euro neer. wie 
moet rondkomen met een minimumloon of een vervangingsinkomen en 
afhankelijk is van de privéhuurmarkt, kan zich weinig veroorloven. Het 
optrekken van de leeflonen tot de Europese armoedegrens is recent 
nog maar eens uitgesteld. 

Leefloon: 
€ 892,7 per maand (alleenstaande) 
€ 1.190,27 (voor een gezin met een kind ten laste). 

De handen aan de ploeg: Project Leegstand
caw en vele andere organisaties trekken al jaren aan de alarmbel om 
deze situatie aan te klagen. maar we laten het daar niet meer bij. sinds 
enkele jaren zorgen we met het Project Leegstand voor een andere 
aanpak, eerst in Gent (sinds 2015) en nu ook in de hele provincie 
Oost-Vlaanderen.

Woningleegstand en woning-
nood, hoe rijm je dat? Linda Mentens,

inhoudelijk stafmedewerker
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Hoe gaat het in zijn werk?
artikel 55bis van het decreet sociale Huur biedt sociale Huisvestings-
maatschappijen de mogelijkheid een sociale huurwoning te verhuren 
aan een verhurende instelling, om leegstand te vermijden in afwachting 
van renovatie of sloop. 

concreet: caw huurt leegstaande sociale woningen, knapt ze op en 
stelt ze voor een korte periode en tegen een vergoeding ter beschik-
king van gezinnen met een woonnood. De bewoner moet de woning als 
‘een goede huisvader gebruiken’ en is verplicht begeleiding te aanvaar-
den. De maximale verblijfsduur is 1 jaar.

De gezinnen of personen worden doorverwezen naar het project door 
caw-medewerkers en door andere woon- en welzijnsorganisaties. wie 
iemand doorverwijst, engageert zich om een definitieve woonoplossing 
te zoeken met deze cliënt. caw coördineert het project.

Omdat de huur die de bewoners betalen iets hoger ligt dan wat caw 
neertelt, ontstaat er een klein overschot waarmee weer andere huizen 
kunnen worden opgeknapt. mooi toch!?

Wat levert het op?
Het Project Leegstand vangt verschillende vliegen in één klap: 
> leegstaande sociale woningen worden opgeknapt en nuttig ingezet, 

ze worden niet gekraakt en verkrotten niet verder. 
> mensen met een woonnood vinden tijdelijk een degelijk 
 onderkomen. Het is een waardevol alternatief voor andere 
 opvangvormen zoals de nachtopvang.   
> De vaak negatieve beeldvorming en vooroordelen t.o.v. burgers 
 met een woonproblematiek kunnen weggewerkt worden. 
 De bewoners worden professioneel begeleid, er is minder 
 overlast en samenlevingsproblemen.
> De tijdelijke rust van een woning geeft de cliënten de ruimte 
 om oplossingen te zoeken.

Sprekende cijfers!
eind 2017 konden we in Gent al beschikken over 44 woningen en telden 
we 273 kandidaten voor een verblijf. 82 cliënten konden een woning 
betrekken. intussen vonden 30 daarvan een nieuwe woning. Dat is een 
heel mooi resultaat, wat ons sterk aanmoedigt om het project Leeg-
stand verder uit te breiden. 

OPROEP AAN DE 
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
We zoeken welwillende en gemotiveerde sociale huisves-
tingsmaatschappijen die huizen tijdelijk ter beschikking willen 
stellen. Als de huurovereenkomst getekend is, neemt CAW 
de taken als huisbaas over. De SHM heeft geen contact met 
de bewoners.

Wilt u instappen in het Project Leegstand Oost-Vlaanderen?

> Beschikt u over leegstaande panden waarvan u wil 
 overwegen ze minimaal 14 maanden te verhuren 
 aan Project Leegstand?
> De panden hebben geen structurele beperkingen; 
 ze mogen uitgeleefd zijn en er mogen zaken kapot zijn. 
 Als u twijfelt, maken wij graag zelf de inschatting 
 of een pand geschikt is voor het project.

AARZEL VOOR EEN KEER NIET 
EN NEEM CONTACT MET ONS OP. 
ALVAST BEDANKT!
Project Leegstand Oost-Vlaanderen
CAW Oost-Vlaanderen vzw
Visserij 153, 9000 Gent 
projectleegstand.ovl@cawoostvlaanderen.be
Tel.: 0499 88 58 33

HELPT U ONS MEE DE WONINGEN IN TE RICHTEN?
De woningen die caw verhuurt moeten bemeubeld en ingericht wor-
den. en koken kost geld! Heeft u goede meubelen op overschot om de 
woningen in te richten of wilt u dit project financieel steunen, of heeft u 
nog betere ideeën? Laat het ons weten en alweer hartelijk dank daarvoor! 
neem contact op met ons sponsorteam, zie achteraan deze maGis.

Bronnen:
- kenniscentrum Vlaamse steden: Leegstand en herbestemming, 
 inventariserend onderzoek naar beleid en maatregelen, 
 sterkens, D. e.a., eindrapport 2013.
- Persmededeling Departement Omgeving, 26/4/2017: 
 Groot hergebruikspotentieel voor leegstand in Vlaanderen.



Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar staan 
ongeduldig te trappelen om onze 
drempel te overschrijden en zich in 
onze huiskamer te nestelen.
Zo gaat het vaak, we huppelen van feest 
naar feest en willen ongelooflijk luid 
‘zeg maar ja tegen het leven!’ roepen.

Nasir leunt met de rug tegen de muur, voor zijn voeten staat 
een oud, vies koffiebekertje, in het bekertje 2 stukken van 20 
cent en 6 stukken van 50 cent. Huguette maakt zich zorgen: 
nu het kouder wordt, weet ze niet zeker of ze haar huisje 
nog warm krijgt. Haar budgetmeter loopt sneller naarmate de 
thermometer zakt, de wind waait niet door de bomen, maar 
door de vele kieren en spleten van het huisje.

Maarten ziet december angstig tegemoet: hoe zal hij nu weer 
moeten uitleggen aan Jordi en Nancy, zijn tweeling van amper 
zeven jaar oud, dat Sinterklaas echt niet meer zal brengen dan 
de voetbal en het zakje snoep die hij op school bracht.

Ibrahim loopt langs de straat, hij ziet de fel verlichte ramen 
van de winkels en de huizen en denkt aan thuis: 4.080,8 km 
hier vandaan ligt Homs, liggen zijn dromen, zijn verlangens,  
zijn leven… in scherven. 

André en Lisette kijken eens diep in elkaars ogen, hun vin-
gers haken zich in elkaar… Was dit het leven dat we ons ge-
droomd hadden? 

Lyn schept de soep uit op het kerstfeest. Dave rijdt met zijn 
bakfiets gevuld met brood naar een paar gezinnen. Rachida 
en haar zus hebben honderden stuks speelgoed verzameld. 
Laurette gaat op bezoek en slaat een babbeltje. Igor is heel 
even Sinterklaas.

‘Zeg maar ja tegen leven’, maar laat het een warme, beteke-
nisvolle ja zijn.

Laten we met enige ambitie eens echt goede voornemens 
maken. Laten we afspreken dat we niet meer gaan zwijgen, 
als er voor de zoveelste keer verhalen worden verteld over 
vluchtelingen of mensen in armoede die druipen van nega-
tieve saus. Laten we afspreken dat we de mouwen nog een 
eindje hoger opsloven, een tandje bijsteken om onrecht aan 
te pakken. Laten we proberen ervoor te zorgen dat de wereld 
echt van iedereen is, jong, oud, vluchteling, rijk, arm, enz.

Laten we hard werken voor betaalbare woningen, toeganke-
lijk onderwijs, werk op maat en betaalbare zorg.

Laten we meer dan ooit de stilte doorbreken en diegenen die 
verantwoordelijkheid hebben opgenomen als beleidsmakers 
op hun beloftes en opdrachten wijzen.  

Alvast een mooie, warme en solidaire eindejaarsperiode ge-
wenst en veel voorspoed in het nieuwe jaar!        

 Noël CallebautO
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meer infO OVer caw-PrOJecten?
caW oost-vlaanderen heeft uiteraard verschil-
lende projecten. je kunt een overzicht van onze 
projecten opvragen en we komen ze graag aan jou 
voorstellen. Voor meer info kun je terecht bij: 
 - marianne Du Pré: 0471 98 36 80 of
  mariannedupre@cawoostvlaanderen.be
 - noël callebaut: 0473 92 66 95 of
   noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be 
Wens je ons jaarverslag te ontvangen? 
Stuur ons een mailtje of bel 09/265 89 20.
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