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VOORWOORD
Binnen de sociale huisvestingsmarkt staan in het kader van 
nakende renovatieprojecten regelmatig sociale woningen 
leeg. Met Project Leegstand willen we deze leegstaande 
sociale woningen tot aan de start van hun renovatieproject 
op een zinvolle manier inzetten in functie van actuele woon-
noden en behoeftes door er tijdelijk mensen te huisvesten. 
Er kunnen ook private woningen die tijdelijk leeg staan in het 
kader van deze overeenkomst ingezet worden.

Artikel 55bis van het decreet sociale huur maakt het mo-
gelijk dat SHM’s een sociale huurwoning verhuren aan een 
verhurende instelling met als doeleinde het vermijden van 
leegstand in afwachting van renovatie (of sloop/verkoop).

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 verhuur-

ders en ze in gebruik te geven aan een kandidaat-gebruiker 
(alleenstaanden en gezinnen) met specifieke woonbehoef-
ten (zie doelgroep).

De toeleiding van de doelgroep gebeurt door een net-
werk van woon- en welzijnsorganisaties, verder genaamd 
de netwerkpartners (in de eerste fase van het Oost-Vlaams 
project zal dit alleen door de woonbegeleidingsteams van 
CAW Oost-Vlaanderen gebeuren), die zich engageren om 
de toegeleide gebruiker te begeleiden naar een definitieve 
woonoplossing.

Het CAW rekruteert en vormt een groep vrijwillige woon-
buddys waarmee de partnerorganisaties kunnen samenwer-
ken om de gebruikers in hun zoektocht naar een kwaliteits-
volle en betaalbare woning te ondersteunen.
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1. Doelstelling
•	 In	het	kader	van	dak-	en	thuisloosheid:	vermijden	van	dakloosheid	bij	
kwetsbare	doelgroepen	door	het	aanbieden	van	een	tijdelijke	woning	
en	de	nodige	woonbegeleiding.	Dit	tijdelijk	verblijf	 is	een	brug	naar	
een	permanente	woonvorm.

•	 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.
>	Het	tijdelijk	technisch	in	orde	maken	van	de	woningen
	 (instapklaar	en	bemeubelen)	waardoor	de	woningen	niet		
	 gekraakt	worden	of	de	toestand	van	het	gebouw	niet	
	 verder	achteruitgaat.
>	Netwerken	met	steden	en	gemeenten	en	verhuurders	om		
	 leegstaande	woningen	tijdelijk	(in	afwachting	van	hun	renovatie)		
	 in	te	zetten.

•	 In	het	kader	 van	 sensibilisering:	de	 vaak	negatieve	beeldvorming	en	
vooroordelen	t.o.v.	burgers	met	een	woonproblematiek	wegwerken.		

	 We	spelen	constructief	in	en	bieden	weerstand	aan	negatieve	ideeën	
door	een	mentale	turnover	van	‘slechte	huurder’	naar	‘betrouwbare	
huurder’	te	creëren.	

	

	 Daarnaast	veranderen	we	ook	de	beeldvorming	bij	burgers	door	in	de	
buddywerking	burgers	te	linken	aan	mensen	in	een	kwetsbare	situatie.	

•	 In	kader	van	netwerking	en	 samenwerking:	omdat	dit	 initiatief	 ver-
trekt	vanuit	een	gemeenschappelijk	signaal/tekort	en	vanuit	een	net-
werk	van	partners,	wordt	elke	stakeholder	gestimuleerd	om	samen	te	
werken	vanuit	een	gedeelde	verantwoordelijkheid	en	–zorg	in	functie	
van	de	cliënten/bewoners.	De	samenwerking	met	sociale	verhuurders	
is	van	cruciaal	belang	om	een	poule	van	tijdelijke	verblijfsvormen	uit	
te	bouwen.	Ook	de	onderlinge	samenwerking	tussen	de	verschillende	
netwerkpartners	die	cliënten	toeleiden	en	ondersteunen/begeleiden	
in	samenwerking	met	de	vrijwillige	woonbuddy’s	is	essentieel.	Door	
de	 gedeelde	 krachten	 en	 expertise	 kan	 er	meer	op	maat	 gewerkt	
worden	van	de	bewoners.

2. Aanmelden voor 
 Project Leegstand en Toewijzing
Aanmelding	gebeurt	door	de	netwerkpartner	die	de	begeleiding	van	de	
bewoner	op	zich	zal	nemen.	
Meer	info	via	projectleegstand.ovl@cawoostvlaanderen.be.
Nieuwe	kandidaat	netwerkpartners	kunnen	contact	opnemen	via	
bovenstaand	e-mailadres.	
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3. Doelgroep van Project Leegstand
Mensen	die	door	hun	kwetsbare	situatie	kampen	met	een	woonpro-
blematiek	 en	 die	 op	 korte	 termijn	 een	 woonoplossing	 nodig	 heb-
ben	omdat	ze	geen	alternatieven	hebben.	Tijdens	hun	verblijf	 in	Pro-
ject	 Leegstand	 worden	 ze	 begeleid	 in	 hun	 actieve	 zoektocht	 naar		
een	duurzame	huisvesting.	

4. Termijnen
De	woning	kan	door	de	bewoner	gebruikt	worden	gedurende	maxi-
maal	6	maanden.	Een	uitzonderlijke	verlening	van	6	maanden	is	mogelijk.	
Zowel	de	SHM	als	CAW	Oost-Vlaanderen	kunnen	ten	allen	tijde	de	
overeenkomst	 zonder	 motivering	 beëindigen.	 De	 opzegtermijn	 be-
draagt	minimaal	3	maanden.	Beide	partijen	kunnen	daarnaast	ten	allen	
tijde	in	onderling	overleg	deze	overeenkomst	beëindigen.

5. Taakverdeling binnen Project Leegstand
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	en	voorziet	indien	nodig	basismeubilair.	
>	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	
	 bezetting	ter	bede	af	voor	tijdelijk	gebruik	van	de	woning	gedu-	
	 rende	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.

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	 aanspreek-
persoon	 wordt	 en	 blijft	 voor	 het	 verblijf	 binnen	 het	 project	 voor		
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.

6. Verblijf in het Project Leegstand
“Verblijven”	 in	 een	woonst	 van	Project	 leegstand	 verschilt	wezenlijk	
van	“wonen”.

We	zetten	een	aantal	belangrijke	aandachtspunten	op	een	rij:

>	De	cliënt	krijgt	een	bezetting	ter	bede	(geen	huurcontract)		
		 voor	een	periode	van	6	maanden.	Dit	is	direct	opzegbaar		
		 door	de	Projectmedewerkers	(termijn	=	1	week)	en	
		 bewoner	(termijn	=	2	weken).
>	De	woningen	zijn	indien	nodig	bemeubeld	a.d.h.v.	een		
		 vaste	checklist.	
>	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.
	>	Projectmedewerkers	zijn	geen	hulpverleners,	zij	vervullen		
		 de	rol	van	huisbaas.	Contact	met	de	cliënt	verloopt	steeds		
		 via	de	begeleider.	
>	Domiciliëring	is	mogelijk.	Bij	einde	verblijf	wordt	dit	doorge-	
		 geven	aan	de	bevolkingsdienst	van	de	betreffende	gemeente.
>	Bezettingsgraad	wordt	expliciet	contractueel	vastgelegd	in		
		 samenspraak	met	gebruiker	en	begeleider.	Elke	bewoner		
		 moet	opgenomen	zijn	in	de	bezetting	ter	bede.
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>	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. Huurprijs en Huurlasten
De	afgesproken	huurprijs	en	de	huurlast	worden	maandelijks	betaald	
door	CAW	Oost-Vlaanderen	in	onderling	overleg	met	de	sociale	huis-
vestingsmaatschappij.	Alsook	de	 vastgelegde	waarborg	wordt	betaald	
door	CAW	Oost-Vlaanderen.	

Door	CAW	Oost-Vlaanderen	wordt	er	een	woonvergoeding	gevraagd	
aan	de	bewoner,	dit	wordt	opgenomen	in	de	bezetting	ter	bede.

8. Aansturing van dit project
Een	projectstuurgroep	‘leegstand	sociale	woningen	Oost-Vlaanderen’	
wordt	opgericht,	deze	stuurt	het	project	in	zijn	globaal	kader	aan.	De	
projectstuurgroep	is	samengesteld	uit	een	vertegenwoordiger	van	de	
Provincie	 Oost-Vlaanderen,	 CAW	 Oost-Vlaanderen,	 een	 vertegen-
woordiger	van	de	betreffende	gemeenten	en	een	vertegenwoordiger	
van	de	sociale	huisvestingsmaatschappij.

9. Project Leegstand Gent
In	Gent	is	het	gelijkaardige	project	“tijdelijke	inzet	leegstaande	sociale	
woningen	Gent”	sinds	midden	2015	actief.	In	het	Gentse	werken	alle	
Sociale	Huisvestingsmaatschappijen	samen	met	het	Project	Leegstand.	
Dit	bestaande	project	zorgt	ervoor	dat	er	heel	wat	praktische	ervaring	
is	die	we	kunnen	gebruiken	in	het	provinciale	project	en	kunnen	leren	
uit	de	positieve	en	negatieve	ervaringen	van	het	Gentse	project.	

Het	project	wordt	in	Gent	als	positief	ervaren:	
>	Het	is	een	waardevol	alternatief	voor	andere	opvangvormen		
		 (bijvoorbeeld	Nachtopvang).
>	Het	aanbod	wordt	als	waardevol	en	bruikbaar	ervaren	door		
		 cliënten	en	begeleiders.	Op	datum	van	juli	2017:
		 	 •	273	aanmeldingen
		 	 •	82	ingetrokken	cliënten
>	De	bewoners	worden	professioneel	begeleid,	dit	zorgt	voor		
		 minder	overlast	en	samenlevingsproblemen.
>	Bewoning	is	een	win	voor	Sociale	Huisvestingsmaatschappijen:
>	Als	anti-kraak	beleid.
>	Het	pand	wordt	beter	onderhouden.
>	De	tijdelijke	rust	van	een	woning	geeft	ruimte	om	oplossingen		
		 te	zoeken.

48 uitgestroomde cliënten op juli 2017

>	Het	geeft	voor	kwetsbare	doelgroepen	een	extra	mogelijkheid		
		 om	door	te	stromen	naar	een	duurzame	huisvestiging.	
>	De	doelgroep	wordt	bereikt:	de	bewoners	zijn	mensen	die		
		 dakloos	zijn	en	nood	hebben	aan	individuele	huisvesting	
		 met	begeleiding.	

Andere	
(opname,	detentie,	...

Terug	dakloos

Sociale	woning
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Instappen?

Contact

Wilt u instappen in het Project Leegstand Oost-Vlaanderen en kan U voldoen aan volgende minimale criteria: 
		>	Beschikken	over	minstens	1	pand	dat	leegstaat	en	waarvan	U	wil	overwegen	deze	te	verhuren	aan	Project	Leegstand.

		>	Het	pand	heeft	geen	structurele	beperking,	maar	mag	uitgeleefd	zijn	en	er	mogen	zaken	kapot	zijn,	als	u	twijfelt	maken		

	 wij	graag	zelf	de	inschatting	of	het	pand	een	haalbare	kaart	is	voor	Project	Leegstand	Oost-Vlaanderen.

		>	CAW	Oost-Vlaanderen	|	Project	Leegstand

		>	p/a	Visserij	153	|	9000	Gent

		>	Projectleegstand.ovl@cawoostvlaanderen.be	|	Tel:	0499/88	58	33

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


