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Welke vragen worden vandaag 
beantwoord

1. Waarom een nieuw draaiboek?
2. Hoe het draaiboek gebruiken?
3. Wat met interne controle en organisatiebeheersing?
4. Wat wijzigt er precies per doelstelling?



1.
Waarom een 
nieuw 
draaiboek?



Waarom een nieuw draaiboek?

Voortschrijdend inzicht 

Is verbetering nastreven een goed idee?

Zijn de verwachtingen voldoende duidelijk?

Zijn de oordelen van de VC altijd vergelijkbaar?



2.
Hoe gebruik 
je het 
draaiboek?



Hoe gebruik je het draaiboek?

Effectindicatoren

Vereisten

Organisatie-
bestuur en -
beheersing

Prestatieindicatoren

Streefnormen

Mogelijke vragen

Toelichting



3.
Organisatie-
bestuur en 
-beheersing



Organisatiebestuur en -beheersing

= middel en geen doel

Ondergeschikt aan prestaties, wel expliciet in beeld

Nadruk zowel op bestuur als op beheersing

Afhankelijk van

de SHM

het patrimonium

context



Organisatiebestuur en -beheersing

Generieke elementen bij elke doelstelling:

Planmatig werken

Sturen op efficiëntie

Inzicht in capaciteit en competenties 

Voorbeelden bij elke OD ter inspiratie: zie

Bij sommige OD’s (gedeeltelijk) ingebed in 

vereisten 

toelichting



4.
Welke 
wijzigingen 
per 
doelstelling?



Welke wijzigingen per doelstelling?

Prestatieveld 1

Beschikbaarheid 

van woningen



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen
OD 1.2 De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen
OD 1.3 De SHM brengt sociale kavels op de markt
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale 

woonprojecten en sociale kavels te realiseren
OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van 

verschillende groepen



Beschikbaarheid van woningen
Prestatie-barometer
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De SHM realiseert nieuwe sociale woningen

Huuractiviteiten Koopactiviteiten



Beschikbaarheid van woningen
Prestatie-barometer
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Beschikbaarheid van woningen
Prestatie-barometer
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De SHM verwerft gronden en panden om
sociale woonprojecten en sociale kavels te

realiseren

De SHM stemt haar aanbod af op de noden
van verschillende groepen

Huuractiviteiten Koopactiviteiten



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen
OD 1.2 De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen biedt 

vormen van sociale eigendomsverwerving aan
OD 1.3 De SHM brengt sociale kavels op de markt
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale 

woonprojecten en sociale kavels te realiseren
OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van 

verschillende groepen



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

Gerealiseerde huurwoningen
Woningen in % van het totale aantal huurdersgezinnen:

Aangemelde woningen met groen licht van gemeente maar nog niet 
op MJP of KTP (van zodra nieuw procedurebesluit van kracht wordt)

Woningen op uitvoeringsprogramma MJP en KTP
bijdrage van de SHM aan de realisatie van het BSO
# projecten > 8 maanden op KTP 
# projecten > 3 jaar op MJP 
# projecten in voorbereiding

Prestatie-
indicatoren

BEREKENING? GLOSSARIUM



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

Een voldoende bijdrage leveren aan gewenst 

sociaal huuraanbod

Randvereisten

i.f.v financiële draagkracht

Samenwerken

Nieuwbouw- en vervangingsbouwplanning, 

afgestemd op de financiële planning 

Inzicht bieden in bijdrage aan gemeentelijk BSO

vereisten

toelichting



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.2 De SHM biedt vormen van sociale 
eigendomsverwerving aan

Gerealiseerde koopwoningen
Verkochte sociale kavels
Verkoopprijzen van sociale kavels
Gemiddelde verkoopprijs/m² van sociale kavels
Woningen op de projectenlijst maar nog niet op MJP of KTP 
Aangemelde woningen met groen licht van gemeente maar 

nog niet op MJP of KTP (van zodra nieuw procedurebesluit van kracht wordt)

Woningen op uitvoeringsprogramma MJP en KTP

Prestatie-
indicatoren



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.2 De SHM biedt vormen van sociale 
eigendomsverwerving aan

# projecten > 8 maanden op KTP 
# projecten > 3 jaar op MJP 
# projecten in voorbereidingPrestatie-

indicatoren

BEREKENING? GLOSSARIUM



Een duidelijke aanbodstrategie

Randvereisten

In samenspraak met gemeente

Afgestemd op gewestelijke en provinciale 

doelstellingen

Nieuwbouwplanning, afgestemd op fin. plan

Inzicht bieden in bijdrage aan gewestelijke en 

provinciale doelstellingen

vereisten

toelichting

Beschikbaarheid van woningen

OD 1.2 De SHM biedt vormen van sociale 
eigendomsverwerving aan



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale 
woonprojecten te realiseren.

Grondreserves in m²
Evolutie van de grondreserves

Prestatie-
indicatoren

BEREKENING? GLOSSARIUM



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale 
woonprojecten te realiseren.

Strategie inzake verwerving en aanwending

om de nodige projecten uit te voeren

Aandacht voor milieu

vereisten

toelichting



Beschikbaarheid van woningen

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van 
verschillende groepen.

Strategie

Zicht op behoeften

Aanbodvisie van gemeente

Samenwerking

Partnerschap met gemeente

Rationele bezetting

Patrimonium flexibel inzetbaar en toegankelijk

Inspelen op specifieke woonbehoeften van kwetsbare groepen

vereisten

toelichting



Welke wijzigingen per doelstelling?

Prestatieveld 2

Kwaliteit van de 

woningen en de 

woonomgeving



Kwaliteit van de woningen en de 
woonomgeving

OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, 
aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium waar 
nodig

OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de 
betaalbaarheid

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar



Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
Prestatie-barometer
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De SHM is milieuvriendelijk in
functie van de betaalbaarheid

De SHM bouwt aanpasbaar

Huuractiviteiten Koopactiviteiten



Kwaliteit van de woningen en de 
woonomgeving

OD 2.1 De SHM staat in voor het onderhoud en herstel, de 
renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig

OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de 
betaalbaarheid realiseert kwaliteitsvolle woningen in een 
behoorlijke woonomgeving. 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar



Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving

OD 2.1 De SHM staat in voor het onderhoud en herstel, de 
renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig

% woningen (volledig) conform ERP2020
% woningen met dubbele beglazing (cf. ERP2020)
% woningen met dakisolatie (cf. ERP2020)
% woningen met energiezuinige verwarmingsinstallatie (cf. 

ERP2020)

 Gegevens uit reguliere data-aanlevering (geen update meer n.a.v. 
concrete visitatie)

Prestatie-
indicatoren

BEREKENING? GLOSSARIUM



Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving

OD 2.1 De SHM staat in voor het onderhoud en herstel, de 
renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig

vereisten

Instaan voor onderhoud en herstel

Inzicht in kwaliteit van patrimonium (cf. scorecard 
conditiemeting)

Planning van onderhouds-, renovatie en 
vervangingsbouw:

bestaand patrimonium milieuvriendelijker maken

tijdig behalen ERP2020

in overeenstemming met financiële planning

Visie op langere termijn over groot onderhoud

Keuzes en prioriteiten motiveren

toelichting



Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving

OD 2.1 De SHM staat in voor het onderhoud en herstel, de 
renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig

vereisten

Instaan voor onderhoud en herstel:

geen vereiste om werken ten laste van huurder uit 
te voeren

verantwoorde keuzes maken over wat in eigen 
beheer gebeurt

evalueren van de kostprijs van de werken

registreren van meldingen en wachttijd

goed communiceren (wat is ten laste van wie en 
wanneer wordt het opgelost)

tevredenheid meten over de dienstverlening

eigen doelstellingen en meetbare streefnormen 
stellen om de dienstverlening te optimaliseren



Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving

OD 2.2 De SHM realiseert kwaliteitsvolle woningen in een 
behoorlijke woonomgeving. 

vereisten

Woningen conform VWC en technische richtlijnen

Zo weinig mogelijk onderhoudskosten op lange 
termijn

Onderhoudsvriendelijke woningen

Duurzame woningen

Inspanningen doen voor de woonomgeving

GEWAARBORGD DOOR PROGRAMMATIECYCLUS

GEEN BEOORDELING 
DOOR VISITATIECOMMISSIE



Welke wijzigingen per doelstelling?

Prestatieveld 3

Betaalbaarheid



Betaalbaarheid

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust
OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust



Betaalbaarheid
Prestatie-barometer
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De SHM bouwt prijsbewust De SHM verhuurt prijsbewust

Huuractiviteiten Koopactiviteiten



Betaalbaarheid

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust

Kostprijs (incl. meerwerken) 
nieuwbouw/simulatietabel

Kostprijs (incl. meerwerken) 
renovatie/simulatietabel

Meerwerken t.o.v. 
aanbestedingsbedrag

Prestatie-
indicatoren

!!! Nog niet in prestatiedatabank !!!
Alternatief: VA1 t.e.m. VA7 per verrichting

Streef-
normen

Max. 100%



vereisten

Strategie, ingreep en instrumenten om

bouwkosten zo laag mogelijk

rekening houden met door SHM vooropgestelde 
normen

bouwkosten niet hoger dan gestelde normen

Aandachtspunten bij beoordeling:

Betaalbaarheid

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust

SHM heeft niet alles in de hand (energie, archeologie, …)

Voortraject (bv. aankoop gronden)!

Meerwerken en contractwijzigingen!

Procescontrole

Milieuvriendelijkheid toelichting



Betaalbaarheid

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust

Gemiddelde huurlasten (excl. water, elektriciteit en gas)

Prestatie-
indicatoren

aandeel appartementen (incl. studio’s)!
BEREKENING? GLOSSARIUM



vereisten

Inspanningen voor zo laag mogelijke huurlasten

Rekening houden met 

langetermijnvisie SHM inzake onderhoud

plichten voor huurders

voorkeuren groepen van huurders

Visie ontwikkelen

Betaalbaarheid

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust

toelichting



Welke wijzigingen per doelstelling?

Prestatieveld 4

Sociaal beleid



Sociaal beleid

OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke 

woonzekerheid

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale 

huurprojecten en bij wijkbeheer



Sociaal beleid
Prestatie-barometer
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De SHM zet zich in voor een
zo goed mogelijke
woonzekerheid

De SHM voorkomt en pakt
leefbaarheidsproblemen aan

De SHM betrekt
bewonersgroepen bij sociale

huurprojecten en bij
wijkbeheer

De SHM biedt
huisvestingsondersteuning

aan bewoners

HUURACTIVITEITEN



Sociaal beleid
Prestatie-barometer
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De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan

KOOPACTIVITEITEN



Sociaal beleid

OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke 

woonzekerheid

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale 

huurprojecten en bij wijkbeheer



Sociaal beleid

OD 4.2 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke 

woonzekerheid

OD 4.1 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

OD 4.3 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan

OD 4.4 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale 

huurprojecten en bij wijkbeheer

enkel nog voor huuractiviteiten!



vereisten

Huisvestingsondersteuning organiseren bij

inhuurneming

verhuizing

rationele bezetting

onderhoud van woning

Sensibiliseren voor gezond, kosten- en milieubewust 
woongedrag

Doorverwijzen voor specifieke ondersteunings- of 
begeleidingsbehoeften

toelichting

Sociaal beleid

OD 4.1 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan 
bewoners



vereisten

Inzicht hebben in redenen van beëindiging 
huurovereenkomsten

Inspanningen doen om beëindiging 
huurovereenkomst door achterstallige betaling, 
overlast, verwaarlozing, domiciliefraude te voorkomen

Strategie:

Huurders met achterstallen tijdig en nauwgezet 
opvolgen

Huurders tijdig aanspreken

Samen zoeken naar oplossingen

Doorverwijzen waar nodig

toelichting

Sociaal beleid

OD 4.2 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke 
woonzekerheid



Inzicht hebben in redenen van beëindiging huurovereenkomsten

= registratie van #

toelichting

Sociaal beleid

OD 4.2 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke 
woonzekerheid

• uithuiszettingen op basis van artikel 33 van het KSH:
a. domiciliefraude;
b. niet-betalen van de huur;
c. niet-onderhouden van de woning;
d. veroorzaken van leefbaarheidsproblemen;
e. combinatie van b + c + d;
f. andere redenen.

• uithuiszettingen door ontbinding van de overeenkomst
g. niet-betalen van de huur;
h. niet-onderhouden van de woning;
i. veroorzaken van leefbaarheidsproblemen;
j. combinatie van g + h + i; 
k. andere redenen.

• uithuiszettingen van rechtswege:
l. vanwege overlijden of niet-bewonen.



vereisten

Visie

Maatregelen nemen om 

leefbaarheid te bevorderen

Leefbaarheidsproblemen te voorkomen

Leefbaarheidsproblemen opsporen

Leefbaarheidsproblemen aanpakken

Aankaarten bij andere actoren indien nodig

toelichting

Sociaal beleid

OD 4.3 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen 
aan

enkel nog voor huuractiviteiten!



vereisten

Huurdersvergaderingen organiseren om 

problemen of bedenkingen van huurders 
bespreekbaar te maken

huurders te informeren én te betrekken bij

verhuisbewegingen n.a.v. renovaties

andere ingrijpende veranderingen voor bewoners

communiceren met huurders bevorderen

huurdersinitiatieven ondersteunen en begeleiden

toelichting

Sociaal beleid

OD 4.4 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale 
huurprojecten en bij wijkbeheer

Voorbeelden en inspiratie 



Welke wijzigingen per doelstelling?

Prestatieveld 5

Interne Werking 

en Financiële 

Leefbaarheid



Financiële leefbaarheid

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed

OD 5.3 De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, 
sociale fraude en domiciliefraude

OD 5.4 De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan

OD 5.5 De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte 
woonmaatschappij

OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne 
controle

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering



Financiële leefbaarheid
Prestatie-barometer
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Financiële leefbaarheid
Prestatie-barometer
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De SHM beschikt over een goed
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De SHM is bereid tot
verandering en verbetering

Huuractiviteiten Koopactiviteiten



Financiële leefbaarheid

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed

OD 5.3 De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, 
sociale fraude en domiciliefraude

OD 5.4 De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan

OD 5.5 De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte 
woonmaatschappij

OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne 
controle

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering



Financiële leefbaarheid

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar

FiGI:
current ratio
onmiddellijke liquiditeitsratio
nettokaspositie bij de VMSW
graad van financiële onafhankelijkheid
zelffinancieringsgraad
dekking van het VVLT door cashflow uit de gewone 
bedrijfsuitoefening na interesten
exploitatiemarge uit de gewone bedrijfsuitoefening 
cost-income ratio uit de gewone bedrijfsuitoefening
operationele marge uit de gewone 
bedrijfsuitoefening voor interesten
kostenbeheersingsindicator

Prestatie-
indicatoren

BEREKENING? GLOSSARIUM



vereisten

Evenwichtige financiële exploitatie door patrimonium 

efficiënt en effectief te

beheren

onderhouden

renoveren

ontwikkelen

verkopen

toelichting

Financiële leefbaarheid

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar



Aandachtspunten:

 Verwachte evolutie van de financiële leefbaarheid

 Veel context- en achtergrondfactoren

toelichting

Financiële leefbaarheid

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar



Financiële leefbaarheid

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed

VTE/1000 woningen*
Werkings- en onderhoudskosten/woning
Werkingskosten huuractiviteiten/woning
Werkingskosten koopactiviteiten/verkochte woning (5j)
Werkingskosten leenactiviteiten/lening (5j)
omzet en andere bedrijfsopbrengsten/personeelslid*
Bedrijfsopbrengsten*
Personeelskosten/ personeelslid*

Prestatie-
indicatoren

Geen onderlinge positionering!*
BEREKENING? GLOSSARIUM



vereisten

Inzicht in 

kostenstructuur

evolutie van de kosten

Kostenbeheersing in functie van het realiseren van 
doelstellingen, incl. financiële leefbaarheid.

Inspanningen tot efficiëntiewinsten

Controlesysteem

Leegstand meten, voorkomen en aanpakken

toelichting

Financiële leefbaarheid

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed

Enkel beheersbare kosten!
Rapportering aan VMSW over werking 
en onderhoud!



Financiële leefbaarheid

OD 5.3 De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, 
sociale fraude en domiciliefraude

Huurdersachterstal

Prestatie-
indicatoren

BEREKENING? GLOSSARIUM



vereisten

Boekhoudregels volgen m.b.t. huurdersachterstallen

Inzicht in huurdersachterstallen:

ontstaan

evolutie

samenstelling

Procedure om achterstallen te voorkomen en te bestrijden

Fraude:

Opsporen (o.b.v. eigen data)

Zelf acties ondernemen 

Aanwijzingen aan Toezicht bezorgen wanneer 
eigen mogelijkheden uitgeput zijn

toelichting

Financiële leefbaarheid

OD 5.3 De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, 
sociale fraude en domiciliefraude



vereisten

Transparante opbouw

Bevat alle basisgegevens: onderscheid tussen

huur- en koopprojecten

“going concern” en projecten

Consistent met andere planningen

Meerjarig

Minstens jaarlijkse actualisatie

Maatregelen i.f.v. financiële leefbaarheid

Basis voor 

bedrijfsstrategie

beleids-, nieuwbouw- en renovatiebeslissingen

Monitoring en rapportage

toelichting

Financiële leefbaarheid

OD 5.4 De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan



Welke wijzigingen per doelstelling?

Prestatieveld 6

Klantvriendelijk-

gerichtheid



Klantgerichtheid

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk

OD 6.2 De SHM informeert beleidsinstanties en andere 

belanghebbende organisaties snel en duidelijk

OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten



Klantgerichtheid
Prestatie-barometer
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De SHM meet de tevredenheid
van klanten

Huuractiviteiten Koopactiviteiten



vereisten

Laagdrempelig en klantgericht onthaal/aanspreekpunt

Preventieve en sensibiliserende acties om fraude te 
voorkomen

Inschakelen in lokale woon- en welzijnsnetwerk

Meewerken aan initiatieven rond éénloketsysteem

Communiceren over visitatieresultaten

Begrijpelijke informatie en ondersteuning geven over

mogelijkheden en voorwaarden sociale 
huur/koop

toewijzingssysteem

woningpatrimonium i.f.v. woningkeuze

in orde brengen inschrijvingsdossier

rechten en plichten

klachtenprocedure toelichting

Klantgerichtheid

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk



vereisten

Informatie aanleveren aan VMSW en Wonen-Vlaanderen

Gemeenten en welzijnsorganisaties informeren over

activiteiten

leefbaarheidsproblemen

bijzondere sociale problematieken

resultaten visitatie

Klantgerichtheid

OD 6.2 De SHM informeert beleidsinstanties en andere 
belanghebbende organisaties snel en duidelijk



vereisten

Peilen naar tevredenheid van klanten

Objectief

Systematisch

Verbeteracties

Communiceren aan klanten over tevredenheid en 
verbeteracties

Klantgerichtheid

OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten

HOE
TEVREDENHEID 

METEN? toelichting



Een antwoord 
op alle 
vragen?



Een antwoord op alle vragen?

1. Waarom een nieuw draaiboek?
2. Hoe het draaiboek gebruiken?
3. Wat met interne controle en organisatiebeheersing?
4. Wat wijzigt er precies per doelstelling?



Vragen en meer info
www.visitatieraad.be

• Draaiboek prestatiebeoordeling
• Glossarium prestatiedatabank
• voorstelling leden Visitatieraad
• visitatieplanning
• visitatieresultaten
• goede praktijken
• voorbeelden van goede en zeer goede (uitstekende) 

prestaties
• FAQ’s
• Klachten

Visitatienieuwsbrief

http://www.visitatieraad.be/

