


Enkele afspraken voor een vlot verloop

Sluit andere applicaties voor een vlotte verbinding

Camera uit

Micro uit

Vragen via chatfunctie, geen discussies

Presentaties in de mailbox en op de website

9u00 tot 10u00



Aanleiding 

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020 - 2024
Prioriteit Gezonde en leefbare buurten, actie Wonen

De Vlaamse overheid ondersteunt de lokale besturen bij de 
uitwerking van hun lokale woonbeleid. In dat 
ondersteuningsaanbod zal het agentschap Wonen-Vlaanderen 
de nodige aandacht vragen voor de positie van kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen. Die focus zal gelegd worden 
zowel in de opleidingen die het agentschap organiseert voor 
de lokale besturen als in de ondersteuning op maat van elk 
lokaal bestuur afzonderlijk.



Context 

Art 23 Belgische Grondwet “Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting”

Vlaamse Codex Wonen “Iedereen heeft recht op menswaardig wonen”

Missie Wonen-Vlaanderen: Wonen-Vlaanderen bevordert samen met haar partners 
kwaliteitsvol, woonzeker en betaalbaar wonen als grondrecht voor alle inwoners van 
Vlaanderen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

Mijn huis! Huisvesting door het 

oog van kinderen.

Mini-documentaire JWO Leuven

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D1310913762343598&data=04%7C01%7Cmarie.leroy%40vlaanderen.be%7Caae963762e15441de2a008d920e67caf%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576996572702368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5833ylXgwc2AnmS3Ue%2FC4p9mlTcJMtVvl6kDd3N5jHA%3D&reserved=0


Doel van vandaag 

• Stilstaan bij het grondrecht op wonen vanuit kinderen- en 
jongerenperspectief

• Inzicht geven in hoe de beleidsprioriteiten wonen ingezet kunnen worden om 
het lokale woonbeleid af te stemmen op kinderen en jongeren en zo hun recht
op wonen te garanderen.

• Inspireren   
Enthousiasmeren  

Kennis en goede voorbeelden delen



Programma

9u00 – 10u00 Startsessie
• Kindperspectief in het Vlaamse woonbeleid, Leen Ackaert 

(kinderrechtencommissariaat)
• Overzicht: welke (bestaande) instrumenten uit het woonbeleid kunnen ingezet 

worden?
• Oproep van ministers Diependaele en Dalle



Programma

10u15 – 11u15 sessieronde 1 
11u30 – 12u30 sessieronde 2

• Geef een stem aan kinderen en jongeren in het lokale woonbeleid
• 10 Bouwblokken voor kindvriendelijke stapelbouwomgevingen
• Sociaal wonen voor kinderen en jongeren
• Dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren
• Lokale coalities als preventie dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren
• Jong en alleen wonen? Jongeren voorbereiden op de woonmarkt



Kindperspectief in het Vlaamse woonbeleid

Leen Ackaert, Kinderrechtencommissariaat



Aandacht voor kinderen en jongeren binnen de 

beleidsprioriteiten Wonen

Overzicht van de beleidsprioriteiten, met telkens ideeën wat er mogelijk is met 
de instrumenten die voorhanden zijn

Veel info op korte tijd
Vragen? Contacteer je begeleider lokaal woonbeleid



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden

Meer aanbod creëren voor grote gezinnen
• Kinneke Baba in Geraardsbergen
• Wachtlijstanalyse gebruiken bij planning projecten en visie sociaal 

wonen
• Onderzoeksvraag IGS Woonwijs/ IGS Waas 3



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden
Doel
Strijd tegen kinderarmoede (gezinsarmoede)
Verbeteren woonkwaliteit en woonklimaat

Hoe
1) Tijdelijk investeringsfonds aangereikt door het OCMW
2) Stimuleren woningrenovatie door Kinneke Baba-premie en renovatiepremie
3) Stimuleren tot verhuur van de woning aan SVK
4) Intensieve huurbegeleiding van het CAW voor de huurders

Samenwerken
OCMW Geraardsbergen – stad Geraardsbergen – SVK Zuid-Oost-Vlaanderen – CAW Oost-
Vlaanderen

Resultaat 2017 - 2019
- SVK-woningen: 14 in 2017 – 17 in 2018 – 14 in 2019
- 7 woningen van ‘noodkopers’ gerenoveerd, daarnaast huurwoningen 

op private markt + SVK
• Basis voor noodkoopfonds, nu met 7 begeleidingen



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden
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Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden

Meetjeslandse Bouwmaatschappij bouwt in 
Lievegem 15 huurwoningen met 2, 3 of 6
slaapkamers.
Vermoedelijke einddatum: 2024
9 Koopwoningen met 3 slaapkamers
Vermoedelijke einddatum: 2024



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden

Oostendse Haard bouwt Nieuw Nest in Stene: 

- Nu 70 woningen waar een 100-tal mensen wonen 
verdichten naar 130 woningen geschikt voor een 
300-tal personen. 

- Oudere woningen ombouwen, met aanbod aan 
grotere gezinswoningen (met 4 en meer 
slaapkamers). 

- Wijkrenovatie zet ook in op de woonomgeving: 
auto’s  beperken, straat teruggeven aan 
bewoners, buiten spelen!

- Sociologische omslag: verjonging en vergroening, 
- Vooruitkijken naar nieuwe voorzieningen (school, 

sport, meer openbaar vervoer, lokale handel, ,,,)



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden

Onderzoeksvraag Woonwijs 
(Harelbeke, Kuurne, Deerlijk en Lendelede)

• Is de vraag & aanbod van 
private & sociale 
huurwoningen voor grote 
gezinnen in de 
Woonwijsgemeenten in 
evenwicht? 

• Hebben we zicht op de 
kwaliteit van dit aanbod? 
Hoe kan dit aanbod 
opgedreven worden?

Onderzoeksvraag IGS Waas 3 
(Beveren, Hamme, Temse)

• Hoe groot is de vraag naar 
gezinswoningen met 3, 4  of 
meer slaapkamers in Temse?

• Aanbod in kaart brengen bij 
SHM, SVK, private markt, nood-
en doorgangwoningen,…

• Knelpunten bundelen → 
beleidsvoorstellen formuleren



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden

Woonmarkt toegankelijk maken voor jongvolwassenen:
• Jonge starters op de koopmarkt: Knokke-Heist bevraagt jongeren die er willen blijven wonen
• Onderzoeksvraag ILV Leie en Schelde
• Initiatieven voor kwetsbare jongeren van 16 – 25 jaar
• Sociaal Wonen – versnelde toewijs 
• Sociaal Wonen - LTWR 



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 
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Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden

Onderzoeksvraag ILV Leie en Schelde
(De Pinte, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem)

• Vaststelling: veel jongeren trekken weg uit de 
gemeente (ondanks het feit dat ze er 
opgegroeid zijn) omdat ze geen betaalbare 
woning kunnen verwerven.

• Onderzoeksvraag samengevat: ‘vanuit 
deze vaststelling zoeken hoe de lokale 
besturen voor starters op de 
woningmarkt, een betaalbaar aanbod 
kunnen faciliteren?’.

• Inspiratienamiddag voor de 6 gemeenten



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden

Versnelde toewijs:

- Samenwerkingsprotocol (2020) tussen W13, de SHM's en de welzijnssectoren uit regio 
Kortrijk: geen %, wel vertegenwoordiging in commissie 

- Afsprakenkader Leuven (2014):
- 40% naar jongeren die begeleid zelfstandig wonen

- Protocolakkoord Kempen (2015) Tussen 29 gemeenten, de SHM's en de toeleiders, 
(OCMW's, CAW, bijzondere jeugdzorg en het netwerk geestelijke gezondheidszorg):
• 20 % bijzondere jeugdzorg en 20 % CAW (ook andere personen in dak- of 

thuisloosheid;



Beleidsprioriteit 1 - zorgen voor een divers en betaalbaar 

woonaanbod in functie van de woonnoden

Voorrang voor kwetsbare jongeren via een lokaal toewijzingsreglement (2016):

Project kamerwoning bij SVK voor 4 jongeren Guldensporenlaan in Kortrijk
• voor 4 personen die ingeschreven zijn als kandidaat-huurder bij SVK De Poort tussen 18 en 25 jaar,
• jongeren die in begeleiding zijn door een erkende dienst in begeleid zelfstandig wonen (algemeen 

welzijnswerk) of contextuele begeleiding in functie van autonoom wonen (bijzondere jeugdbijstand).
• Beheer woning door SVK De Poort, begeleiding jongere door erkende diensten i.f.v. zelfstandig wonen
• Samenwerkingsovereenkomst SVK-diensten en telkens een begeleidingsovereenkomst met de jongere. 
• Begeleidingsaspecten: Minstens wekelijks bezoek van de begeleider, Budgetbegeleiding, soms 

budgetbeheer, Psychosociale ondersteuning en bij onderhoud woning, uitbreiding netwerk, en werk
• Omvang van de doelgroep: geschat op 30 tot 35 jongeren, op jaarbasis
• Voorstel tot uitbreiding (2021) met 15 kamerwoningen in een tijdsbestek van 3 jaar. 

• Meer vraag naar tijdelijke oplossing voor kwetsbare jongeren met een dringende woonnood,
• Als startpunt en opstap naar een meer zelfstandig wonen in de toekomst.



Beleidsprioriteit 2 – Werken aan de kwaliteit van het 

woningpatrimonium en de woonomgeving

Structureel overleg woningkwaliteit
• Met collega’s uit andere diensten 
• Met lokale partners
• (Kind & Gezin, CAW, thuiszorgdiensten, poetsdiensten, 

huisartsen, energiescanners,…)
• Welke dossiers opsporen en/of opvolgen?
• Welk gevolg het geeft aan de woningkwaliteitsproblemen 

die de lokale partners signaleren
• Meldingsfiche
• Organisatie infomomenten

https://www.kindengezin.be/img/KIV2019.pdf


Beleidsprioriteit 2 – Werken aan de kwaliteit van het 

woningpatrimonium en de woonomgeving

Nood aan noodwoningen voor gezinnen met kinderen – wetenschappelijk onderzoek 

• Kloof tussen aantal bestaande 
noodwoningen en de behoefte 2600

• gemeenten heeft behoefte aan 
noodwoningen voor grote gezinnen68% 

• Gemeenten heeft behoefte aan 
noodwoningen voor gezinnen tot 3 
kinderen

33% 



Beleidsprioriteit 2 – Werken aan de kwaliteit van het 

woningpatrimonium en de woonomgeving

Nood aan noodwoningen voor gezinnen met kinderen – projectvoorstellen 1Ste oproep 

3%

55%

15%

27%

Doelgroep projecten

enkel alleenstaande alleenstaande + gezin

alleenstaande + groot gezin gezin + groot gezin

• Voor alleenstaanden of gezinnen 55% 

• Voor gezinnen en grote gezinnen27% 
• Voor alleenstaanden of grote 

gezinnen15% 



Beleidsprioriteit 2 – Werken aan de kwaliteit van het 

woningpatrimonium en de woonomgeving

Nood aan noodwoningen voor gezinnen met kinderen – projectvoorstellen 1Ste oproep 

Zulte: boven kinderdagverblijf van het 
Sociaal Huis

Liedekerke: mogelijkheid 
tot samenvoeging

Aalst: modulair systeem met 
mobiele wanden

Antwerpen: 
gemeenschappelijke ruimten 

indien nodig



Beleidsprioriteit 3 – Inwoners met vragen over wonen 

informeren, adviseren en begeleiden

Informatie en vorming op maat aanbieden:
• Vorming “Dromen van alleen wonen” laatstejaars secundair bij IGS Wonen aan de Demer
• Campagne en app “HeyDay” van CAW gericht naar jongeren die op eigen benen (willen) staan
• Cursussen “Op eigen benen” van LIGO (Centra voor Basiseducatie) in West- en Oost-Vlaanderen

Woonloket bekend maken bij kinderen en jongeren:
• Spel Woonwinkel Regio Tielt bij verenigingen oud en jong

Via inspraak tot een breder en gedragen woonbeleid komen:
• In Kuurne werd het woonplan geadviseerd door de adviesraden, onder meer de Jeugdraad,



Beleidsprioriteit 3 – Inwoners met vragen over wonen 
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Beleidsprioriteit 3 – Inwoners met vragen over wonen 

informeren, adviseren en begeleiden

Woonwinkel Regio Tielt
Ging met Woonwinkelspel langs 
bij verenigingen bij jong en oud 
langs in de regio. Doel was:
- loketwerking voorstellen
- sensibiliseren diverse thema’s

Opzet: Ganzenbord met vragen,
kamers doorlopen tot aan de 
zolder. Wie het eerst dakisolatie 
plaatst wint het spel!



Parcours met adviesraden en jeugdraad

PRIORITEIT 1: REGISSEUR: slapend aanbod in woongebied doordacht valoriseren.
PRIORITEIT 2: LEEFBAARHEID EN KWALITEIT: Basiskwaliteiten toepassen bij woonprojecten.
PRIORITEIT 3: KUURNE INVESTEERT IN SOCIAAL WONEN: systematisch opdrijven van het aantal sociale 
huurwoningen en goed beheer van het patrimonium bevorderen.
PRIORITEIT 4: ACTIEF PREMIE- EN RENOVATIEBELEID: kwaliteitsverbetering bij huurwoningen.
PRIORITEIT 5: KANSEN BIEDEN VOOR WONEN EN ZORG: aandacht voor woon-zorg thema’s en coördinatie 
tussen woon- en zorgdiensten;
PRIORITEIT 6: DIENSTVERLENING ROND WONEN VOOR DE BURGER: verderzetten woonloket en platform.

Beleidsprioriteit 3 – Inwoners met vragen over wonen 

informeren, adviseren en begeleiden



Oproep projecten met een vernieuwend of 
experimenteel karakter: wat, waarom en voor wie

VOOR WIE
intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden

DOEL
inspelen op specifieke lokale noden

BASIS
beleidsprioriteiten lokaal woonbeleid



Oproep projecten met een vernieuwend of 
experimenteel karakter: praktisch

TIMING
• Indienen uiterlijk 31 augustus 2021
• Start subsidieperiode tussen 1/1/2022 en 1/7/2022

SUBSIDIE maximum 50.000 euro gedurende 3 jaar

Meer INFO
Oproep voor projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter | Wonen 
Vlaanderen

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/oproep-voor-projecten-met-een-vernieuwend-experimenteel-karakter


Tot slot

Samenwerken is de sleutel!

Ministers Diependaele en Dalle aan het woord….


