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Intake

Tijdens de intake polsen we naar 
de kijk van de huurder op het 
woonprobleem en de aanmelding. 
We verzamelen informatie over de 
woongeschiedenis, de krachten en het 
netwerk van de huurder.  Op basis van 
het gesprek beslissen we of we met 
een begeleiding starten. 
 
Begeleiding

De begeleiding is aanklampend en 
gericht op de beheersing van het 
woonprobleem. 

Tijdens huisbezoeken werken 
we probleemoplossend aan de 
vooropgestelde veranderdoelen. We 
vertrekken vanuit de krachten van de 
huurder en zijn netwerk. 

We richten ons op een 
begeleidingstermijn van 6 maanden. 
Tussentijds en aan het einde van de 
termijn organiseren we een evaluatie. 
 
Nazorg

We nemen na 3 maanden contact op 
met de huurder om te horen hoe het 
met de woonsituatie gaat.

Contact

Hebt u een vraag? Wilt u een situatie 
aanmelden? Twijfelt u of we iets voor u 
kunnen doen? Contacteer ons:  
• Mail naar 

preventievewoonbegeleiding@
cawlimburg.be 

• Bel naar 089 57 31 03 van 
maandag tot vrijdag tussen 8.30 u. 
en 9.30 u.

Preventieve 
woonbegeleiding op 
de private huurmarkt
Folder voor toeleiders
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Preventieve woonbegeleiding op 
de private huurmarkt

escalatie van het woonprobleem 
en een mogelijke uithuiszetting te 
vermijden. 

De woonbegeleider: 
• kijkt met een brede blik naar de 

situatie. 
• ondersteunt de huurder waar het 

kan. 
• verwijst de huurder door naar 

andere hulp als dat nodig is. 
  

Wie we helpen

Preventieve woonbegeleiding helpt 
huurders met volgend profiel: 
• de huurder heeft een 

woonprobleem, bv. 
verwaarlozing, verzamelwoede, 
overlast, ... 

• het probleem van de huurder 
beperkt zich niet tot een  
huurachterstal.

• de huurder woont permanent 
op de plek waar sprake is van het 
woonprobleem.  

• de huurder loopt het risico om, 
door het probleem, nu of in de 
toekomst, uit huis te worden 
gezet. 

• er is ruimte voor acties om de 
uithuiszetting te voorkomen. De 
uithuiszetting is nog geen feit.

We helpen ook eigenaars waar een 
woonprobleem de oorzaak van een 
dreiging tot uithuiszetting kan zijn. 

Hoe we helpen   
Aanmelding

De toeleider meldt een situatie aan 
bij preventieve woonbegeleiding 
met medeweten en bij voorkeur met 
toestemming van de huurder. 

Onthaal

We gaan met de toeleider langs 
bij de huurder. Tijdens het 
kennismakingsgesprek bekijken 
we of begeleiding zinvol is. Zo ja, dan 
maken we een overeenkomst op met 
afspraken over de aanpak van het 
woonprobleem. 

Preventieve woonbegeleiding 
probeert uithuiszetting 
van huurders op de private 
huurmarkt te voorkomen. 
De woonbegeleider werkt 
samen met een huurder 
en een toeleider om het 
woonprobleem te beheersen. 

Wanneer we helpen

We starten met preventieve 
woonbegeleiding als begeleiding 
kan helpen om een woonprobleem 
te beheersen. Het doel is om verdere 

De rol van een toeleider

Preventieve woonbegeleiding werkt 
met een driehoeksmodel. Dat 
betekent dat er, naast de huurder en 
de woonbegeleider, een derde partij 
is: de toeleider. 

De toeleider:
• stelt het woonprobleem vast en 

heeft een goed zicht op de situatie. 
• bespreekt het probleem met de 

huurder.
• werkt aan de bereidheid van de 

huurder om het probleem aan te 
pakken.

• meldt de huurder aan bij 
preventieve woonbegeleiding. 

Bij voorkeur heeft de toeleider een 
sociaal mandaat, bv. het OCMW, de 
vrederechter, het huurderssyndicaat, 
de woondienst van de stad, de politie, 
...  Ook een verhuurder of huurder 
kan rechtstreeks of met de hulp 
van een (sociale) instantie (bv. het 
OCMW, de politie, ...) preventieve 
woonbegeleiding contacteren. Twijfelt u of we iets voor u kunnen doen? Contacteer ons.

“We starten als 
begeleiding kan 
helpen om het 
woonprobleem te 
beheersen.”


