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Disclaimer: Zonnige Kempen 
Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de 
door Zonnige Kempen geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de 
prestatiedatabank, door de SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en 
gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale woonactoren. De 
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1.  INLEIDING 

1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van 

de SHM Zonnige Kempen. 

2. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, 

d.d. 5 juli 2012 ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 

oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de 

erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de 

beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het 

Erkenningenbesluit). Meer informatie: www.visitatieraad.be 

3. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:  
 de SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;  

 de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling; 

 transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;  

 de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen. 

4. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM. 

Daartoe wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s onderling 

vergelijkbare gegevens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie van deze 

gegevens tegen de achtergrond van de historiek van de SHM en van de lokale context.  

5. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM 

een bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM 

verantwoordelijk is. Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 
1. de beschikbaarheid van woningen (SD en OD) 
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (SD en OD) 
3. de betaalbaarheid (SD en OD) 
4. het sociaal beleid (OD) 
5. de interne werking en de financiële leefbaarheid (OD) 
6. de klantvriendelijkheid (OD) 

6. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld: 

 Uitstekend: de SHM levert uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere 
SHM’s; 

 Goed: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten; 

 Voor verbetering vatbaar: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten; 

 Onvoldoende: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten en de SHM werd op 
basis van een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar deze verbetering 
is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode; 

 Niet van toepassing (n.v.t.): deze operationele doelstelling is voor deze SHM niet 
beoordeeld. 
 

http://www.visitatieraad.be/
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7. Conform artikel 9.8 van het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s formuleert de 
Visitatiecommissie een eindoordeel per prestatieveld. Dit eindoordeel komt overeen met de 
laagste score die is toegekend voor één van de operationele doelstellingen die tot dit 
prestatieveld behoren. Indien bijvoorbeeld voor het eerste prestatieveld de beoordeling voor 
alle operationele doelstellingen ‘goed’ is en voor één operationele doelstelling ‘voor verbetering 
vatbaar’, dan is het eindoordeel voor dit prestatieveld ‘voor verbetering vatbaar’. De tabel in de 
samenvatting van het visitatierapport verduidelijkt hoe het eindoordeel is tot stand gekomen. 
Meer informatie over de totstandkoming van de beoordeling kunt u vinden in hoofdstuk 9 van 
het Draaiboek. 

 
8. Conform artikel 35, 5° van het Erkenningenbesluit kan de visitatiecommissie bij de allereerste 

prestatiebeoordeling van een SHM voor elk van de prestatievelden enkel een eindoordeel 
'uitstekend', 'goed' of 'voor verbetering vatbaar' geven. 

9. De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring 

ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te 

handelen en geen ongewenste beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden van 

de visitatiecommissie verklaren ook geen belang te hebben bij de uitkomst van dit 

visitatierapport. De visitatoren hebben bovendien geen, al dan niet persoonlijk, financieel, 

commercieel of ander belang bij de beoordeelde sociale huisvestingsmaatschappij, noch bij 

daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel van de visitatiecommissie is ook tot 

stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij of 

andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport aan de SHM en 

aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring. De 

onafhankelijkheidsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via info@visitatieraad.be. 

10. Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de 
toegankelijkheid te vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en 
specifieke vaktermen zoveel mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik 
van vaktermen omdat het om uitdrukkingen gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo 
gekend zijn in de sector of omdat het gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid van 
het rapport. In bijlage 2 worden de meest gebruikte afkortingen en vaktermen kort toegelicht. 
Voor informatie over de verschillende actoren die werkzaam zijn in of raakpunten hebben met 
de sociale huisvestingssector verwijzen we graag naar de “lijst van actoren” die is opgenomen in 
het draaiboek prestatiebeoordeling. 

  

mailto:info@visitatieraad.be
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2. SAMENVATTING 

De onderstaande tabel geeft per Prestatieveld (PV) en per Operationele Doelstelling (OD) een 
samenvatting van de beoordeling.  
 

 Beoordeling 

PV 1 BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN Goed 

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen Uitstekend 

OD 1.2 De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen n.v.t. 

OD 1.3 De SHM brengt sociale kavels op de markt n.v.t. 

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

Goed 

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

PV 2 KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING Goed 

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

Uitstekend 

OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid Uitstekend 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar Goed 

PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN Goed 

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust Goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed 

PV 4 SOCIAAL BELEID Goed 

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

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan Goed 

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer Goed 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed 

PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Goed 

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar Goed 

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed Goed 

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

Goed 

OD 5.4 De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan Goed 

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

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

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering Uitstekend 

PV 6 KLANTVRIENDELIJKHEID Voor verbetering vatbaar 

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed 

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

OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten Voor verbetering vatbaar 
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING 

1. Beschrijving SHM 
 
De Zonnige Kempen (ZK) werd slechts in 1963 gesticht en is daarmee een van de jongste sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM) in Vlaanderen. De nieuwe SHM had als doel “huisvesting te 
voorzien voor mensen die het moeilijk hebben op de private woningmarkt”. Het actieterrein 
beperkte zich toen nog tot de stichtende gemeenten Booischot, Eindhout, Grobbendonk, 
Herenthout, Herselt, Ramsel, Veerle, Vorselaar, Westerlo en Westmeerbeek. 
 
In de eerste werkingsjaren groeide het patrimonium slechts traag aan om vanaf 1983, toen de 
kaap van 500 woningen werd overschreden, een hoge vlucht te nemen. Datzelfde jaar was ook 
belangrijk omdat dit de start betekende van de investeringen van de SHM in bouwtechnische 
kennis en nieuwe technieken. Dit mondde uiteindelijk uit in een holistische visie op duurzaamheid 
binnen het sociale wonen. ZK heeft op dat vlak een voortrekkersrol opgenomen in Vlaanderen. 
Nadien breidde het actieterrein van de SHM zich uit tot de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, 
Heist-op-den Berg, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Nijlen, Ranst, Vorselaar, Westerlo en 
Zandhoven. De eerste woningen in Ranst zullen pas in de volgende jaren gebouwd worden. In 
Heist-op-den-Berg is de SHM enkel actief in de deelgemeente Booischot. 
 
Op 31/12/2014 verhuurde de SHM 2.057 huurwoningen, waarvan 2.049 in eigendom en 8 in 
beheer, binnen het kaderbesluit sociale huur en dit in 11 gemeenten. Daarnaast verhuurt de SHM 
nog 19 woongelegenheden buiten het sociaal huurstelsel en een bibliotheek in Booischot, 
kantoren in Berlaar, twee transitwoningen in Hulshout, een buurtlokaal in Herselt, dienstlokalen 
en een vergaderruimte in Westmeerbeek (deelgemeente van Hulshout) en administratieve 
voorzieningen in Nijlen. 
 
Tabel 1: Overzicht per gemeente van het huurpatrimonium verhuurd binnen het sociaal 
huurstelsel op 31/12/2014. 

Gemeente 
Totaal sociale 
huurwoningen 

Sociale 
huurwoningen 

ZK 

% sociale 
huurwoningen 

ZK 

Huurwoningen 
in beheer ZK 

BERLAAR 128 127 99,22% 0 

GROBBENDONK 118 110 93,22% 0 

HEIST-OP-DEN-
BERG 

1256 231 18,39% 0 

HERENTHOUT 300 300 100,00% 0 

HERSELT 230 230 100,00% 0 

HULSHOUT 273 181 66,30% 2 

LAAKDAL 586 292 49,83% 0 

NIJLEN 213 213 100,00% 0 

RANST 0 0 0,00% 0 

VORSELAAR 137 137 100,00% 0 

WESTERLO 512 203 39,65% 0 

ZANDHOVEN 25 25 100,00% 6 

Totaal 3778 2049 54,24% 8 
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Figuur 1: Verdeling van het patrimonium van ZK over het actieterrein. 

 
Het grootste deel van het bestaande patrimonium van ZK, namelijk 35%, dateert uit de periode 
van 2010 tot en met 2014; voor alle sociale huurwoningen in Vlaanderen is dat slechts 25%. 
Ongeveer 59% van het woningenbestand is gebouwd tussen 1980 en 1999 (voor Vlaanderen is dat 
35%). Ten slotte dateren nog 136 woningen (6%) uit de periode 1960-1979. ZK is een vrij jonge 
SHM en dat weerspiegelt zich gedeeltelijk in het patrimonium van de SHM. 
 
Figuur 2: Ouderdom woningen Zonnige Kempen 

 

Appartementen (26%) en duplexen (32%) vormen het grootste aandeel van het patrimonium, met 
name 58%. 42% zijn dus eengezinswoningen en bungalows. Ongeveer 30% van de SHM’s hebben 
een lager aandeel appartementen in hun patrimonium. Het grootste gedeelte van het huidige 
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patrimonium bestaat uit woongelegenheden met 2 en 3 slaapkamers (respectievelijk 24% en 47%, 
samen 71% - zie tabel 2).  
 
Tabel 2: Overzicht huurpatrimonium verhuurd binnen het sociaal huurstelsel op 31/12/2014.  
    Aantal slaapkamers 

Type   0 1 2 3 4 >=5 Totaal 

Appartementen en 
duplexen 

Aantal 6 304 364 176 6 0 856 

% 0,70% 35,51% 42,52% 20,56% 0,70% 0,00% 100% 

Eengezinswoningen en 
bungalows 

Aantal 1 156 141 792 102 1 1193 

% 0,08% 13,08% 11,82% 66,39% 8,55% 0,08% 100% 

Totaal 
woongelegenheden: 

Aantal 7 460 505 968 108 1 2049 

% 0,34% 22,45% 24,65% 47,24% 5,27% 0,05% 100% 

 
De SHM neemt deel aan het lokaal woonoverleg van de 12 gemeenten van haar actieterrein. In dit 
gebied zijn eveneens 8 andere SHM’s en 4 SVK’s actief: 

 Vitare, de in 2013 opgerichte SHM, actief met koop- en huuractiviteiten in het volledige 
Vlaamse Gewest; 

 De Ideale Woning en de Lierse Maatschappij voor de huisvesting actief met 
huuractiviteiten in Ranst; 

 De Geelse Huisvesting, actief met huuractiviteiten in Grobbendonk, Hulshout en 
Westerlo; 

 Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg, actief met 
huuractiviteiten in Heist-op-den-Berg; 

 Woonpunt Mechelen, actief met huuractiviteiten in Berlaar; 

 Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen, actief met koopactiviteiten in 
Ranst en Zandhoven; 

 Gewestelijke maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en omstreken, 
(recent gewijzigd tot KLEMO) actief met koopactiviteiten in Berlaar, Nijlen en Heist-op-
den-Berg; 

 Kleine Landeigendom Zuiderkempen, actief met koopactiviteiten in Grobbendonk, 
Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Vorselaar en Westerlo; 

 SVK ISOM onder andere actief in Herenthout en Vorselaar, SVK Zuiderkempen onder 
andere actief in Grobbendonk, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Vorselaar en 
Westerlo, SVK Woonkans onder andere actief in Ranst, Nijlen en Zandhoven en SVK 
Onderdak onder andere actief in Berlaar en Heist-op-den-Berg. 

In Berlaar en Zandhoven geldt er geen lokaal toewijzingsreglement. In de 10 andere gemeenten 

van het actieterrein is er wel een dergelijk reglement in voege, waarbij meestal kandidaat-

huurders die tenminste 65 jaar oud zijn voorrang krijgen, net als kandidaat-huurders met een 

lokale binding (in de laatste 6 jaar minimum 3 jaar in de gemeente wonen). 

 

De raad van bestuur van ZK bestaat uit 19 leden, als volgt samengesteld: 

 de voorzitter; 

 1 vertegenwoordiger van elke gemeente uit het actieterrein met uitzondering van Ranst; 

 1 vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen; 

 6 vertegenwoordigers van de particuliere aandeelhouders. 

De directeur neemt - als niet stemgerechtigd lid - deel aan de vergaderingen van de raad van 

bestuur. De SHM heeft een directiecomité, bestaande uit 7 bestuurders en de directeur.  
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Naast de directie bestaat de organisatiestructuur van ZK uit de afdeling administratie en financiën 
en de afdeling patrimonium. De SHM telt buiten de directeur, 21 personeelsleden (inclusief 3 
onderhoudsmannen). 

2. Beschrijving omgeving 
 
In het actieterrein van de SHM waren er ongeveer 79.800 huishoudens in 2011. Er wordt een 
groei verwacht van ongeveer 9,2% tegen 2030 (91.600 huishoudens). Bij de nulmeting voor het 
BSO op 31 december 2007 waren er in het actieterrein 3.257 sociale huurwoningen, 149 sociale 
koopwoningen en 0 sociale kavels. Het aandeel sociale huurwoningen in het actieterrein van de 
SHM bedroeg 4,38% van alle woningen. 
 
Van de 82.466 woongelegenheden in het actieterrein van ZK zijn er 88% eengezinswoningen en 
12% appartementen (26% voor Vlaanderen). Bij de eengezinswoningen is er vooral ‘open 
bebouwing’, namelijk 55% en 26% ‘halfopen bebouwing’. Slechts 7% van de woningen betreft 
‘gesloten bebouwing’ (24% voor Vlaanderen). In Zandhoven en Herselt is er veel ‘open 
bebouwing’, respectievelijk 67% en 71%. Berlaar en Herenthout beschikken over het hoogste 
percentage ‘gesloten bebouwing’, van het actieterrein, respectievelijk 13% en 14%. Het aandeel 
appartementen is over het algemeen heel laag van 7% in Herselt en Laakdal tot 16% in Ranst. Het 
landelijk karakter van het actieterrein van de SHM zal daar niet vreemd aan zijn. 
 
In het actieterrein van ZK is de mediaanverkoopprijs in 2014 voor een woonhuis met 209.000 euro 
hoger dan de mediaan voor heel Vlaanderen, behalve in Herselt, Hulshout, Laakdal en Vorselaar 
(zie tabel 3 - 200.000 euro voor Vlaanderen). Zandhoven spant de kroon met 279.000 euro. Voor 
wat betreft de prijs van een appartement zijn de verschillen minder uitgesproken. Zandhoven 
kent opnieuw de hoogste prijzen met 235.000 euro en Laakdal de laagste met 185.000 euro 
tegenover 190.000 euro als mediaan verkoopprijs voor een appartement in heel Vlaanderen. Het 
lage aanbod aan appartementen in het actieterrein kan een gedeeltelijke verklaring vormen voor 
de relatieve hoge mediaanverkoopprijs ervan. De mediaanprijs per m² voor bouwgrond was het 
hoogst in Ranst en Berlaar met respectievelijk 263 euro en 286 euro, wat substantieel hoger is 
dan de Vlaamse mediaanwaarde (209 euro/m²). In Nijlen steeg de mediaanprijs per m² ten 
opzichte van 5 jaar vroeger met 26%. In Herselt daalde de mediaanprijs met bijna 9%. Ter 
vergelijking: in Vlaanderen bedroeg de stijging van de mediaanverkoopprijs per m² 27%. 
 
Tabel 3: Overzicht van de verkoopprijzen onroerende goederen in het actieterrein van Zonnige 
Kempen en Vlaanderen. 

Gemeente 

Mediaan 
verkoopprijs 

Woonhuis 

Mediaan 
verkoopprijs 

Woonhuis 

Mediaan 
Verkoopprijs 

Appartement 

Mediaan 
Verkoopprijs 

Appartement 

Mediaan 
Verkoopprijs 

Bouwgrond 
/ m² 

Mediaan 
Verkoopprijs 

Bouwgrond 
/ m² 

2014 (in euro) 
 (% wijziging 

t.o.v. N-5) 
2014 (in 

euro) 
 (% wijziging 

t.o.v. N-5) 
2014 (in 

euro) 
 (% wijziging 

t.o.v. N-5) 

BERLAAR 225 000 17,19 227 750 37,82 286 41,9 

GROBBENDONK 207 000 13,74 191 000 1,9 215 12,46 

HEIST-OP-DEN-BERG 208 000 18,86 206 300 11,9 215 27,5 

HERENTHOUT 210 000 18,31 nvt   nvt   

HERSELT 199 836 11,02 212 838 111,78 139 -8,99 

HULSHOUT 182 000 2,54 192 500 17,63 200 21,11 

LAAKDAL 185 000 16,35 185 000 19,35 133 -4,2 
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NIJLEN 240 000 24,03 217 035 29,81 240 26,24 

RANST 265 000 15,22 215 000 21,86 263 -2,1 

VORSELAAR 190 000 8,57 196 300 16,15 247 17,65 

WESTERLO 220 000 30,97 197 000 30,68 168 9,71 

ZANDHOVEN 279 000 43,08 235 000 35,25 222 -1,21 

VLAANDEREN 200 000 14,29 190 000 18,01 209 27,41 

 
De bevolking in het actieterrein van ZK bedroeg 198.508 inwoners in 2014 en de leeftijdspiramide 
is ongeveer gelijk aan de rest van Vlaanderen: 19,3% personen van 18 tot en met 34 jaar, 43,6% 
personen van 35 tot en met 64 jaar en 18,9% personen ouder dan 65 jaar. De werkloosheidsgraad 
bedraagt 6,41% (7,87% in Vlaanderen) en het percentage leefloners 0,19% (0,39 % voor 
Vlaanderen). 
 
Het mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de sociale huurders van ZK in 2014 
bedroeg 14.619 euro. Bij slechts 30% van de SHM’s was het mediaan equivalent netto belastbaar 
inkomen van de huurders hoger.  
 
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner uit het actieterrein kwam in 2012 neer op 
een bedrag van 17.970 euro. Voor Vlaanderen was dit 17.765 euro. 
 
Van de gezinshoofden van de huurdersgezinnen van de SHM is bijna 24,2% ouder dan 65 jaar. 
Daarmee behoort de SHM tot de 10% SHM’s met het laagste aandeel ‘oudere’ huurders. Het 
aandeel alleenstaande huurders bedroeg 42%. Ongeveer 60% van de SHM’s in Vlaanderen heeft 
een hoger aandeel.  

Onderstaande tabel geeft de detail per gemeente van elk BSO-huur en BSO-koop met de 

voortgang op 31/12/2013 en de overblijvende objectieven voor de komende jaren. Bij een 

voortgangstoets wordt telkens een categorisering gemaakt die aangeeft hoe elke gemeente 

vordert met de realisatie van haar BSO. Op basis van cijfergegevens aangeleverd door de VMSW 

voor het sociaal huuraanbod einde 2013 en het aantal verkochte sociale koopwoningen in de 

periode 2008-2013, worden gemeenten ondergebracht in categorie 1 of 2. Categorie 1 betekent 

dat de gemeente voor haar BSO-huur en BSO-koop voldoet aan het groeiritme dat is bepaald in 

percentages van de beide BSO’s die moeten bereikt zijn bij opeenvolgende voortgangstoetsen. 

Categorie 2 betekent dat de gemeente het groeiritme niet volgt. Naargelang de gemeente 

vervolgens al dan niet kan aantonen dat ze daartoe voldoende inspanningen levert komt ze in de 

subcategorie 2a of 2b terecht. In de tabel is af te lezen dat 9 gemeenten in het actieterrein van ZK 

in 2014 rechtstreeks in categorie 1 werden geplaatst en dat enkel de gemeenten Grobbendonk en 

Berlaar in 2014 in 2a waren gerangschikt. Ranst is de enige gemeente in het actieterrein die in 

2014 het groeiritme niet volgt en bijgevolg nog in de categorie 2b staat. 
 
Tabel 4: Overzicht voortgang BSO-Huur, -Koop en –Kavels (toestand 31/12/2014). 

Gemeente 

Cat 
voort-
gangs-
toets 
2014 

BSO-Huur BSO-Koop BSO-Kavels 

Nul-
meting  

BSO 

Voort-
gang 
t/m 

2014 

Nog BSO 

Voort-
gang 
t/m 

2014 

Nog BSO 

Voort-
gang 
t/m 
2014 

Nog 

BERLAAR 2a 95 80 36 44 41 0 41 2 0 2 

GROBBENDONK 2a 75 86 53 33 33 0 33 2 0 2 

HEIST-OP-DEN-
BERG 

1 1148 270 140 130 110 5 105 6 25 0 
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HERENTHOUT 1 303 14 -2 16 27 1 26 1 0 1 

HERSELT 1 212 96 19 77 45 0 45 2 0 2 

HULSHOUT 1 243 66 21 45 31 10 21 2 0 2 

LAAKDAL 1 432 102 44 58 48 23 25 3 0 3 

NIJLEN 1 151 172 86 86 66 21 45 3 0 3 

RANST 2b 3 175 2 173 65 0 65 3 0 3 

VORSELAAR 1 115 49 19 30 23 0 23 1 0 1 

WESTERLO 1 475 157 38 119 73 16 57 6 0 6 

ZANDHOVEN 1 5 114 17 97 36 0 36 2 0 2 

 
Vanaf de voortgangstoets 2014 worden ook de woningen van SVK’s, VWF, OCMW’s en 
gemeenten die conform zijn aan sociale woningen mee in rekening gebracht voor de BSO’s. Dat is 
ook zo voor de Vlabinvest huur- en koopwoningen in de Vlaamse Rand.   
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4. PRESTATIES VAN SHM ZONNIGE KEMPEN WESTERLO 

4.1  PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest 
behoeftige gezinnen en alleenstaanden 
 
OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen  
Beoordeling: uitstekend 
 
ZK realiseerde in de periode 2010 tot en met 2014 252 nieuwe huurwoningen binnen 20 
projecten in 9 gemeenten. Dat betekende een jaarlijkse productie van gemiddeld 50,4 woningen 
of 2,55%1 per jaar. Op 31/12/2014 had de SHM 119 woningen op een uitvoeringsprogramma 
staan en 7 aangemelde projecten van 139 woningen zijn in verschillende stadia van 
voorbereiding. Daarnaast zorgen ook 4 renovatieprojecten op het uitvoeringsprogramma 
renovatie voor een aangroei van het patrimonium met 21 woningen. ZK schakelt zich op een 
constructieve manier in bij het realiseren van het BSO-huur in haar actieterrein en wordt binnen 
het lokaal woonoverleg beschouwd als een actieve partner. De visitatiecommissie beoordeelt de 
inspanningen die ZK levert voor de realisatie van nieuwe sociale woningen als uitstekend. 
 

 Het huurpatrimonium van de SHM groeide in de periode 2010-2014 aan met in totaal 252 
woongelegenheden of met gemiddeld 50,4 per jaar met een piek van 95 woningen in 2013. In 
verhouding tot het aantal bestaande huurwoningen op 31/12/2014 staat dit voor een 
vijfjaarlijks gemiddelde van 2,55% nieuwe woningen. De SHM behoort daarmee tot de 15% 
actiefste SHM’s in Vlaanderen. In totaal realiseerde ZK 20 projecten in 9 gemeenten: 16 
nieuwbouw, 3 vervangbouw en 1 project ‘aankoop goede woningen’ (voor toelichting zie 
bijlage 2).  
 

 Toekomstige realisaties van nieuwe sociale huurwoningen kunnen worden ingeschat op basis 
van het aantal woningen dat op een uitvoeringsprogramma staat en van het aantal 
aangemelde woningen. ZK behoorde met 119 woningen op een uitvoeringsprogramma eind 
2014 (6,01% van het totaal woonpatrimonium) tot de betere middenmoot van de SHM’s en 
had 139 woningen aangemeld bij de VMSW (wat overeenkomt met 7,02% van het totaal 
woonpatrimonium). ZK meldt alle projecten aan van zodra zowel een technische als een 
financiële toetsing uitzicht op realisatie geven. Daarnaast staan er op het 
uitvoeringsprogramma voor de renovatie 4 projecten die ook voor een aangroei van het 
patrimonium zorgen met 21 wooneenheden omdat het hier gaat over panden die de SHM 
recent heeft verworven en die ze renoveert. Op het moment van de visitatiegesprekken, in 
september 2015, waren er heel wat projecten van het uitvoeringsprogramma in opbouw, 
samen goed voor 1192 bijkomende woongelegenheden: 

                                                
1:  Het aantal woningen dat vermeld wordt in prestatiedatabank vertoont een kleine afwijking t.o.v. het werkelijk aantal woongelegenheden 

dat de SHM in eigendom en in beheer heeft. Hierdoor is er op een aantal van de afgeleide berekeningen een beperkte foutmarge van 

ongeveer 3 tot 4%. Omdat de foutenmarge klein is, heeft dit geen invloed op de beoordelingen van de visitatiecommissie. Ter 

informatieve titel: in hoofdstuk 3 worden de werkelijke cijfers vermeld. 
2:  De vermelde 119 woongelegenheden zijn niet dezelfde als de hogervermelde 119 woningen die op het uitvoeringsprogramma 

nieuwbouw stonden op 31/12/2014. De eerste 119 woongelegenheden behelzen, naast de woningen van het uitvoeringsprogramma 

nieuwbouw, ook de eenheden die op het uitvoeringsprogramma renovatie staan die ook voor een uitbreiding van het patrimonium 

zorgen en die dus ook telkens in uitvoering zijn. 
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 In Booischot (Schrieksesteenweg – deelgemeente van Heist-op-den-Berg) kocht ZK de 
Oude Pastorij. Na aanleg van de infrastructuur zullen er 3 appartementen worden 
verhuurd; 

 In Laakdal vormt de SHM in de Pastorijkluis een grote woning om tot 2 
woongelegenheden. In Wijngaardbos kocht ZK in 2011 10 bejaardenwoningen aan 
van het OCMW. Omwille van de slechte staat van de woningen realiseert de SHM er 
door een combinatie van renovatie, verbouwing en nieuwbouw 18 woningen die eind 
2015 klaar zijn. Dit project werd wel vertraagd door het faillissement van een 
onderaannemer; 

 In Hulshout zijn in de Netestraat achter eerder gerealiseerde eengezinswoningen 6 
bejaardenwoningen klaar die voorzien in een gemeenschappelijke tuinzone die 
uitzicht biedt op de Netevallei; 

 In de Lindelaan, in Herenthout zijn 28 woningen en 12 appartementen in opbouw. 
Het is meteen de laatste fase van het project Zwanenbergwijk waar gewerkt werd via 
een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester. ZK zal de woningen in de loop van 
2016 kunnen verhuren; 

 In Westerlo is medio 2015 in de P.E. Peetersstraat een renovatieproject opgeleverd 
van 5 kleine woongelegenheden met 1 slaapkamer, specifiek voor alleenstaanden en 
ouderen. Aan de Kaaibeeksedijk zijn in de betreffende zorgzone 9 aanpasbare 
woningen in uitvoering; 

 In Zandhoven kreeg ZK in ‘De Blokskens’ gebouwen van het OCMW voor 50 jaar in 
erfpacht, een opmerkelijk project in de Driehoekstraat. Het perceel heeft in de 
dorpskern een typische lintbebouwing achteraan, aansluitend op het natuurgebied. 
Vooraan staan enkele rijhuisjes die in 1842 werden gebouwd voor de behoeftigen van 
het dorp en achteraan een schuur die werden beschermd als monument in 1993. 
Tegen eind 2015 worden ze gerenoveerd tot 4 sociale woningen en er worden 9 
nieuwe woningen gebouwd. In de Oude Pastorij worden 12 huurwoningen gebouwd 
waarvan 4 rolstoelvriendelijke met alle leefruimtes op het gelijkvloers. In de Rector 
De Ramstraat kunnen eind 2015 11 woongelegenheden worden opgeleverd (met 8 
appartementen voor gezinnen met kinderen, 2 appartementen voor bejaarden en een 
appartement voor een persoon met een fysieke beperking). 

De SHM slaagt er in haar productie constant op peil te houden. 
 

 Er zijn ook veel projecten in de conceptfase waarvoor wel al een ontwerper werd aangesteld 
maar die nog niet waren aangemeld of geprogrammeerd op 31/12/2014: de volgende fases 
van Berlaar Balderdorp met 10 koopwoningen, 22 huurwoningen en 8 bescheiden woningen, 
18 huurwoningen in Berlaar Heikant (Aarschotsebaan), 14 huurwoningen in Herenhout 
(Koestraat); 17 huurwoningen en een politiepost in Vorselaar (Nieuwstraat); 15 
huurwoningen en 15 koopwoningen in Nijlen (Kiezelweg); 23 huurwoningen in Herselt 
(Molenvelden), 6 huurwoningen in Vorselaar (Markt) en 2 bescheiden woningen in Westerlo 
(E.J. van Gansenstraat). 

 

 Voor het BSO-huur (zie hoofdstuk 3) in het actieterrein van de SHM moesten er eind 2014 in 
totaal nog 908 woningen gerealiseerd worden. Uit de gedetailleerde voortgangsanalyse van 
de SHM zelf, uit de voortgangstoets van 2014 van de Vlaamse Overheid en uit de gesprekken 
met de woonactoren en de beleidsverantwoordelijken blijkt dat de meeste gemeenten de 
doelstellingen zullen halen, met uitzondering van mogelijks Nijlen en vooral van de gemeente 
Ranst waar ZK slechts recent actief is (gemeente opgenomen onder categorie 2b). ZK werd 
door iedereen beschouwd als een actieve en betrouwbare partner bij de realisatie van het 
BSO-huur. Iedere actor was positief over de aanpak van de SHM die vanaf de conceptfase 
zowel naar inplanting, omgevingsaanleg, architectuur, typologieën en doelgroepen alles 
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doorpraat met zowel de woonactoren als de beleidsverantwoordelijken. Zo creëert ZK een 
lokaal draagvlak om de beoogde projecten te realiseren. ZK is een actieve en gewaardeerde 
deelnemer aan de bijeenkomsten van het lokaal woonoverleg in de diverse gemeenten (32 
vergaderingen in 2014) en wordt beoordeeld als een actieve en creatieve trekker om meer 
sociale woonprojecten gestalte te geven. 
 

 Om dat lokaal draagvlak na te streven maakt de SHM bij de realisatie van nieuwe woningen 
meestal gebruik van een wedstrijd voor de werving en selectie van architecten 
(architectuurwedstrijd), bijvoorbeeld voor het project Kiezelweg te Nijlen. Deze werkwijze 
omvat twee fasen. De eerste fase bestaat uit een algemene oproep tot kandidaatstelling. 
Voor deze oproep wordt een ‘bestek’ geschreven waarin de SHM de algemene eisen voor het 
project uitwerkt. Alle inzendingen beoordeelt ze op basis van een beoordelingsfiche met 
daarin diverse criteria, waarbij veel gewicht wordt toegekend aan het criterium 
‘conceptvoorstel voor de site (masterplan en visienota)’. Op basis van de criteria weerhoudt 
de jury minimaal 3 kandidaten. In fase 2 krijgen zij de (betaalde) opdracht om een 
schetsontwerp te maken. In de jury die de inzendingen beoordeelt zijn de belangrijkste 
actoren vertegenwoordigd, zoals de VMSW-sectorarchitect, ambtenaren van betrokken 
gemeentelijke diensten en ZK. De SHM vertrouwt de volledige studieopdracht toe aan de 
ontwerper die op basis van het ingediende schetsontwerp en een visienota de beste bijdrage 
levert aan de stedenbouwkundige en architecturale opgave en aan duurzaamheid. Deze 
werkwijze draagt volgens woonactoren bij aan de ontwerpkwaliteit van projecten, het zorgt 
tevens voor draagvlak onder de betrokkenen en het bevordert daardoor een snellere 
realisatie van het project. De visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk, die ook door een 
aantal andere SHM’s wordt gebruikt. 

 

 Door samen te werken met gemeenten bij het opwaarderen van het oude lokaal 
woningpatrimonium slaagt de SHM er in om bijkomende sociale woningen te voorzien. 
Daarbij laat ze zich niet enkel leiden door de kostprijs, waarbij vervangingsbouw vaak 
goedkoper is dan renovatie (zie OD 3.1). Ze brengt bij haar investeringsbeslissingen ook 
andere elementen in rekening zoals het hergebruik van panden, de inbedding van het 
bestaande pand in de omgeving en de historiek van het pand (zie ook OD 2.1 en OD 2.2). 
Diverse projecten getuigen daarvan: 

 Vorselaar, Markt 18, waarbij een dokterswoning die al meer dan 100 jaar deel 
uitmaakt van het dorpsgezicht, wordt gerenoveerd tot 6 appartementen; 

 Booischot, Schrieksesteenweg. ZK heeft op deze locatie de oude pastorij aangekocht 
op vraag van het gemeentebestuur. Deze zal verbouwd worden tot een 
vergaderruimte en 3 woongelegenheden; 

 Westerlo, P.E. Peeterstraat. In het centrum van Westerlo werd op een bestaande 
gezonde draagstructuur een bijkomende bouwlaag gerealiseerd in houtskeletbouw en 
zo het aantal woongelegenheden van 2 naar 5 verhoogd; 

 Zandhoven, ‘De Blokskens’. Het erkend monument ‘De Blokskens’ uit 1842 was 
verwaarloosd. Na een open oproep heeft het gekozen architectenbureau dit project 
uitgewerkt tot 13 woongelegenheden. 

Tijdens de visitatiegesprekken gaven de beleidsverantwoordelijken en de woonactoren aan 
dat zij deze aanpak bijzonder apprecieerden. Vooral het feit dat ZK bij haar beslissing tot 
vervangingsbouw of renovatie ook de inbedding van een bestaand pand in het 
stedenbouwkundige weefsel in rekening brengt, beschouwden deze actoren als een groot 
pluspunt. De beleidsverantwoordelijken en woonactoren bevestigden dat ZK hiermee vaak 
bijgedragen heeft tot stadskernvernieuwing. Zij beschouwen ZK als een evidente partner in 
dergelijke vernieuwingsprojecten. 
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De visitatiecommissie vindt dat ZK haar nieuwbouwprojecten op een goede manier aanpakt. Het 
werken met architectuurwedstrijden en erfpachtovereenkomsten (zie OD 1.4) is daar een 
onderdeel van. Ook het hergebruik van bestaande sites om bebouwing te verdichten wordt 
gewaardeerd door de visitatiecommissie. Door samenwerking met gemeenten bij het vervangen 
van het oude woningpatrimonium van lokale besturen creëert ZK nieuwbouwkansen. 

 
OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen  
Beoordeling: niet van toepassing  
 
ZK is historisch gekend als een zuivere huurmaatschappij. In dit rapport worden de prestaties van 
ZK op het gebied van sociale koopwoningen daarom niet apart beoordeeld, maar meegenomen in 
de beoordeling van de OD 5.5. ‘De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte 
woonmaatschappij’. 
 
De SHM heeft in 2013 7 koopwoningen gebouwd in Booischot en in 2014 8 eenheden in 
Zandhoven. Daar heeft ZK 2 koopappartementen gebouwd evenals 6 duokoopwoningen (2 
wooneenheden onder 1 dak) voor kleinere gezinnen. ZK heeft 7 koopwoningen aangemeld voor 
de Kiezelweg in Nijlen. 
 
Om het BSO-koop te halen, moesten er voor de gemeenten van het actieterrein op eind 2014 in 
totaal nog 522 koopwoningen gerealiseerd worden (zie hoofdstuk 3). De 
beleidsverantwoordelijken rekenen hiervoor vooral op zuivere koopmaatschappijen of de 
gemengde SHM in het actieterrein, maar appreciëren zeer dat ook ZK een bijdrage levert tot het 
realiseren van het BSO-koop. De SHM kiest er voor om bij grootschaliger projecten telkens enkele 
koopwoningen te bouwen om voor een sociale mix te zorgen. In 2013 bouwde ZK 7 huur- en 7 
koopwoningen in Booischot en in 2014 15 huur- en 8 koopwoningen in Zandhoven. Omdat ZK in 
het verleden soms problemen heeft gehad met de verkoopbaarheid van dit type woningen (onder 
meer wegens algemene koopkrachtdaling in de streek en minder interesse voor 2-
slaapkamerwoningen) levert ze die woningen volledig afgewerkt op zodat ze die bij eventuele 
mindere interesse als sociale huurwoningen kan overnemen. 
 
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt 
Beoordeling: niet van toepassing 
 
ZK brengt geen sociale kavels op de markt omwille van de afspraken die gemaakt werden met de 
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) en de koopmaatschappijen 
Kleine Landeigendom Zuiderkempen en KLEMO. Deze doelstelling wordt daarom als niet van 
toepassing beschouwd. 
 
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te realiseren 
Beoordeling: goed 
 
De SHM beschikte eind 2014 over een beperkte voorraad reservegronden van 10,6 ha. ZK zoekt 
voortdurend naar nieuwe gronden en te renoveren panden en wendt haar grondreserve aan om 
binnen de 5 jaar nieuwe woningen te realiseren. Ondanks de beperkte reserve weet ZK door een 
goede samenwerking met lokale besturen voldoende kansen voor sociale woonprojecten te 
creëren. In het verleden heeft de SHM zo veel gronden in erfpacht gekregen. Ze is tevens actief op 
zoek naar nieuwe gronden om op middellange termijn nieuwe projecten te kunnen realiseren. De 
visitatiecommissie beoordeelt de prestatie van ZK voor het verwerven van gronden en panden als 
goed. 
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 Eind 2014 had ZK een grondreserve van 10,6 ha. De belangrijkste gronden liggen in Berlaar 
(Leemputten 1,6 ha) en in Nijlen (4,7 ha Kessel- uitbreiding Kloosterland). De SHM heeft 
relatief weinig historische gronden in eigendom. Via erfpachtconstructies en 
samenwerkingsverbanden zoals met de Kleine Landeigendom Zuiderkempen in het project 
Steenovens in Herselt, slaagt de SHM er in om gronden aan te wenden zonder deze te moeten 
aankopen. ZK heeft dit te danken aan haar goede relaties met de gemeenten binnen het 
actieterrein waardoor deze besturen projectgronden waarvoor een lokaal draagvlak bestaat, 
meestal tegen een symbolische vergoeding in erfpacht geven. Dit draagt natuurlijk bij tot de 
betaalbaarheid van de projecten (zie OD 3.1). De SHM heeft met veel gemeenten en OCMW’s 
erfpachtovereenkomsten afgesloten zoals voor de projecten ‘De Blokskens’ in Zandhoven en 
de Lijsterbes in Vorselaar. Ze heeft in totaal 20 erfpachtovereenkomsten afgesloten in 9 
gemeenten. Tijdens de gesprekken met de beleidsverantwoordelijkheden bleek er wel enige 
terughoudendheid om ZK verder als de bevoorrechte partner hiervoor te beschouwen omdat 
de druk op de gemeentelijke financiën er toe kan leiden dat verkoop van de beschikbare 
gronden tegen marktprijzen (aan private ontwikkelaars) de voorkeur zou kunnen krijgen. 
 

 Voor alle projecten die in 2015 zijn ingepland, zijn de gronden verworven of reeds 
beschikbaar voor opstal via afgesloten erfpachtrechten. De SHM wendt de gronden vrijwel 
direct aan voor het realiseren van nieuwe projecten zodat er een vlotte jaarlijkse aangroei van 
nieuwe woningen mogelijk is (zie OD 1.1). Door de goede samenwerking met de gemeenten 
hoeft ZK gronden en panden pas aan te kopen als er grote zekerheid bestaat over de 
uitvoering van het project. Hiermee vermijdt de SHM dat zij haar eigen vermogen vastlegt in 
gronden en panden waarvan het onzeker is of er bouwprojecten op die locatie mogelijk zijn. 
 

 Uit een analyse van de aankoopdossiers die ZK als ‘gestopt’ vermeldt, stelt de 
visitatiecommissie vast dat in enkele gemeenten gronden niet werden overgedragen aan de 
SHM. Ook hier zal de druk op de gemeentelijke financiën waarschijnlijk een rol gespeeld 
hebben. Zo verkoos de gemeente Herenthout om een project voor seniorenwoningen ‘Huis 
Driane’ in eigen beheer te realiseren, besliste de gemeente Zandhoven om de gronden 
Boudewijnlaan zelf te ontwikkelen en verkocht de Kerkfabriek in Zandhoven de gronden 
‘Kermisplein’ aan een private promotor aan een hogere prijs. Een aantal andere dossiers 
staan ‘on hold’ omdat er eerst nog een masterplan voor de gronden dient opgemaakt te 
worden of omdat de gronden in een woonuitbreidingsgebied liggen dat nog niet ontsloten is. 
Zo zijn haalbaarheidsstudies of onderhandelingen voor de aankoop bezig in Berlaar, Herselt (5 
projecten), Hulshout, Laakdal, Nijlen (3 projecten) en Westerlo (3 dossiers). 
 

 Tenslotte heeft de SHM via het voorkooprecht in het verleden gronden verworven voor de 
bouw van 46 woongelegenheden (14 Hulshout, 3 Berlaar, 16 Nijlen, 7 Laakdal en 6 Westerlo). 
Sinds 2010 heeft de SHM dit recht niet meer uitgeoefend omdat de aanbiedingen minder 
interessant waren omwille van de hoge kostprijs (zie hoofdstuk 3) en de slechte kwaliteit van 
de aangeboden panden. In Ranst heeft de SHM in het kader van het grond- en pandendecreet 
een grond aangekocht in de Bijlstraat voor het realiseren van een woonzorgproject in 
samenwerking met het dienstverleningscentrum Zevenbergen (zie OD 1.5). 

 
OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen 
Beoordeling: goed 
 
ZK hanteert een strategie om tegemoet te komen aan de noden van verschillende groepen 
kandidaat-huurders. ZK biedt een groot aantal woningen aan voor senioren en meer 
zorgbehoevende huurders. Ze werkt hierbij nauw samen met de gemeenten en de OCMW’s. Ze 
verhuurt in 7 gemeenten woningen buiten het sociaal huurstelsel. De SHM analyseert de 
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wachtlijsten en houdt in de projecten in overleg met de partners in het lokaal woonoverleg 
rekening met de vraag naar verschillende woontypes. De visitatiecommissie beoordeelt de 
prestaties op deze doelstelling als goed. 
 

 Bij nieuwe projecten maakt ZK telkens een analyse van de wachtlijsten. Ze bepaalt de 
typologieën ook aan de hand van de informatie opgenomen in de recentste gemeentelijke 
woonkaart zoals besproken op het lokaal woonoverleg. Hiermee streeft de SHM naar een 
goede mix van woningtypes zodat zowel alleenstaanden als kleine en grote gezinnen in 
aanmerking komen voor een sociale huurwoning en liefst voor een continue bewoning op één 
locatie wat moet resulteren in groter sociaal gemeenschapsgevoel. De SHM houdt ook 
rekening met de maatschappelijke tendens van de nieuw samengestelde gezinnen. Uit een 
analyse van de wachtlijsten blijkt dat de laatste jaren vooral nieuw samengestelde gezinnen 
(met co-ouderschap of ‘weekendkinderen’), éénoudergezinnen met kind(eren) en opnieuw 
grote gezinnen met 4 tot 5 kinderen zich kandidaat stellen. Om aan deze nood te voldoen, 
realiseerde ZK in de wijken Schietboom en Zoerledorp in Westerlo woningen met een 
verschuifbare wand. Op een eenvoudige manier kan dergelijke polyvalente ruimte dienst 
doen als extra slaapkamer voor ‘weekendkinderen’. ZK heeft die flexibiliteit doorgetrokken 
naar een project in de Kapelaan Francklaan in Booischot waar een verplaatsbare wand werd 
geplaatst op de eerste verdieping van twee aanpalende woningen (12 woningen in totaal). Zo 
kunnen er 1, 2 of 3 slaapkamers ingericht worden afhankelijk van de gezinssituatie van de 
bewoners. De visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk onder andere omdat het een 
flexibele inzet van het patrimonium toelaat. 
 

 In totaal waren 4.019 gezinnen kandidaat-huurder in de 11 gemeenten waar ZK actief is; 25% 
of 1032 gezinnen waren enkel kandidaat voor een woning in de eigen gemeente. De 
visitatiecommissie stelt vast dat ZK in het aanbod van nieuwe woningen duidelijk inspeelt op 
de reële behoefte aan de diverse woningtypologieën. 
 

 In principe moet er voor gezorgd worden dat sociale woningen rationeel bezet worden, zodat 
alle slaapkamers optimaal benut worden. In de 11 gemeenten van het actieterrein zijn 279 
woningen onderbezet (Berlaar 30, Booischot 8, Grobbendonk 6, Herenthout 49, Herselt 33, 
Hulshout 20, Laakdal 57, Nijlen 38, Vorselaar 11 en Westerlo 27). ZK kiest er voor om 
huurders die dergelijke woning al tientallen jaren goed onderhouden, maar waarvan de 
kinderen het huis hebben verlaten enkel op basis van vrijwillige verhuizing naar een kleinere 
en meer aangepaste woning te laten muteren. Alle beleidsverantwoordelijken ondersteunen 
uitdrukkelijk deze werkwijze. De visitatiecommissie kan begrip opbrengen voor dit standpunt, 
maar is toch van oordeel dat de rationele bezetting van de woningen noodzakelijk is. Dan 
kunnen gezinnen met kinderen die op de wachtlijst staan optimaal gebruik maken van het 
aantal slaapkamers. Daarom is het wenselijk kleinere woningen te bouwen zodat de 
betrokkenen naar aangepaste woningen kunnen verhuizen en toch in de vertrouwde 
omgeving blijven wonen. In het intern huurreglement wordt de rationele bezetting 
gedefinieerd. De algemene regel bij ZK is dat een slaapkamer geschikt is voor 2 personen als 
deze groter is dan 12 m². Een hogere bezetting is mogelijk als er in de betrokken gemeente 
geen grotere woning ter beschikking is. Afwijkingen kunnen worden toegestaan in geval de 
kandidaat-huurder een bezoekrecht van kinderen heeft of co-ouderschap uitoefent of indien 
een vrouw tenminste 3 maanden zwanger is. 
 

 Slechts in 2 huurwoningen is er overbezetting: in Berlaar waar 12 personen wonen in een 
woning type 3/5 en in Laakdal waar 9 personen wonen in een type 4/6. Uit een analyse van de 
wachtlijsten blijkt dat 94 gezinnen met tenminste 5 personen, kandidaat-huurder zijn. De 
SHM zal hiermee rekening houden bij het vastleggen van de typologieën bij nieuwe projecten. 
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De visitatiecommissie pleit ervoor dat de SHM hier ook aandacht aan besteedt bij het 
nastreven van de rationele bezetting in het bestaande patrimonium. 
 

 In 9 gemeenten is er een toewijzingsreglement met een doelgroepenplan van kracht, meestal 
voor kandidaat-huurders die tenminste 65 jaar oud zijn en met voorrang voor kandidaten die 
in de laatste 6 jaar minimum 3 jaar in de gemeente hebben gewoond. In totaal verhuurt de 
SHM 30 zorgwoningen, 14 aanleunwoningen bij een woonzorgcentrum van het OCMW en 204 
seniorenwoningen. 
 

 ZK werkt nauw samen met de OCMW’s in haar actieterrein. Op basis van deze rechtstreekse 
contacten en via het lokaal woonoverleg brengt de SHM de specifieke noden in kaart en 
probeert ze deze te ondersteunen. Het OCMW huurt in Vorselaar van ZK sedert 2004 3 
appartementen als transitwoningen. In Grobbendonk bouwde ZK in 2008 14 
bejaardenwoningen die aanleunen bij een woonzorgcentrum. In Westerlo bouwt ZK 9 
seniorenflats op grond van het OCMW waar de bewoners zullen kunnen gebruik maken van 
de service van het aanpalende verzorgingstehuis. In Nijlen huurt het OCMW enkele woningen 
voor noodopvang. In Zandhoven heeft ZK sinds 2014 het beheer over 6 woongelegenheden 
van het OCMW. In 2008 bouwde ZK aan het Wijnrankplein in Grobbendonk 43 woningen 
waarin, naast aanleunwoningen bij het woonzorgcentrum van het OCMW, ook aan 
campingbewoners een sociale huurwoning werd toegewezen. ZK verhuurt 19 woningen 
buiten het sociaal stelsel aan het OCMW voor noodopvang: 1 in Grobbendonk, 4 in 
Herenthout, 1 in Herselt, 4 in Hulshout, 4 in Laakdal, 2 in Nijlen en 3 in Vorselaar. ZK 
onderzoekt de mogelijkheid om via het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in een zone voor 
weekendverblijven bescheiden woningen te realiseren om campingbewoners een 
permanente sociale woning te kunnen aanbieden. 
 

 Uit de gesprekken met de woon- en welzijnsactoren blijkt ook een grote bereidheid van ZK 
om samen te werken met sociale organisaties voor specifieke doelgroepen. Zo werkt ze in 
Booischot samen met Huize Eigen Haard uit Aarschot dat 400 personen met een 
verstandelijke beperking ondersteunt. In de Hoekstraat-Dorpstraat in Booischot is in juni 2015 
het dossier voor de bouw van 11 woningen aanbesteed. In Ranst zal de SHM in samenwerking 
met het dienstverleningscentrum Zevenbergen, dat instaat voor de opvang van personen met 
meervoudige beperkingen, 10 woningen realiseren voor kansarme gezinnen die voor de zorg 
van een kind een beroep doen op die organisatie. In de Kaaibeeksedijk in Westerlo waren 
eind 2015 9 woningen in uitvoering waar het OCMW mee zal instaan voor begeleid wonen 
van de bewoners.  

 
PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
Eindoordeel: goed 
 
ZK realiseerde in de periode 2010-2014 252 nieuwe huurwoningen en zorgde voor een aangroei 
van gemiddeld ruim 50 woningen per jaar. Ze behoort daarmee tot de actiefste SHM’s in 
Vlaanderen en benut alle mogelijkheden om nieuwe sociale woningen te realiseren. Ze wordt 
door alle woonactoren en beleidsverantwoordelijken beschouwd als een actieve en creatieve 
partner om het BSO-huur in de gemeenten van het actieterrein te behalen. 
 
ZK analyseert nauwgezet de wachtlijsten en creëert voor alle projecten een lokaal draagvlak 
door vanaf de conceptfase alle betrokkenen in het lokaal woonoverleg nauw te betrekken bij 
het bepalen van de inplanting, omgevingsaanleg, architectuur, typologieën en doelgroepen. 
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De SHM gaat voortdurend op zoek naar mogelijkheden tot verwerving van gronden en panden, 
zowel bij private als publieke actoren, om bijkomende projecten te kunnen realiseren. Ondanks 
de beperkte grondreserve weet ZK door een goede samenwerking met lokale besturen 
voldoende kansen voor sociale woonprojecten te creëren. In het verleden heeft de SHM zo veel 
gronden in erfpacht gekregen. 
 
ZK heeft een grote verscheidenheid aan woontypes en werkt nauw samen met de OCMW’s en 
welzijnsorganisaties in functie van woningen voor specifieke doelgroepen zoals voor bejaarden, 
personen met een verstandelijke beperking en gezinnen met zorgbehoevenden. Veel 
huurwoningen zijn onderbezet zodat de visitatiecommissie het aangewezen vindt om grotere 
inspanningen te leveren om betrokken gezinnen te herhuisvesten in hun vertrouwde omgeving 
in een gepaste woning en op die manier de wachttermijn voor grote gezinnen met kinderen in 
te korten. 
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4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 
 
OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig 
Beoordeling: uitstekend 
 
De SHM beschikt over een patrimonium dat volledig voldoet aan de drie prioritaire normen van 
de ERP2020-doelstellingen. Daarmee behoort ZK tot de best presterende SHM’s in Vlaanderen. In 
de renovatieplanning voorziet ze nog bijkomende middelen om de energiekost voor de huurders 
te verlagen. Ze volgt het nodige onderhoud en de herstellingen goed op. ZK dient nog aandacht te 
besteden aan het inventariseren van de staat van haar patrimonium. De visitatiecommissie 
beoordeelt de prestaties van de SHM op deze doelstelling als uitstekend. 
 

 ZK heeft voor haar volledig patrimonium de prioritaire doelstellingen van het Vlaamse 
Energierenovatieprogramma 2020 (ERP-2020) gerealiseerd, zowel wat dubbele beglazing, 
dakisolatie als energiezuinige verwarming betreft. Dit is een bijzondere prestatie en is het 
resultaat van de jarenlange inzet van de SHM voor duurzaamheid. Bovendien voorziet ZK nog 
een bedrag van 4,7 miljoen euro in de meerjarenplanning renovatie om verdere ingrepen te 
financieren die tot een lagere energiekost voor de huurders zullen leiden. Het gaat dan 
specifiek over gevelisolatie, wat eveneens deel uitmaakt van het ERP2020, maar minder 
prioritair wordt geacht. Volgens de meest recente patrimoniumbevraging van de VMSW heeft 
33% van het patrimonium van ZK nog geen spouw- of buitenmuurisolatie (voor de gehele 
Vlaamse sociale huisvestingsector ligt dit percentage op 53%). De SHM heeft als strategie om 
renovaties zoveel mogelijk te groeperen en niet gefragmenteerd per woning uit te voeren, 
onder andere omdat de gegroepeerde aanpak goedkoper is daar het schaalvoordelen toelaat. 
Op het moment van de visitatie bleken hierdoor 29 woningen structureel leeg te staan in 7 
gemeenten. Met uitzondering van 2 moeilijk verhuurbare panden waren er telkens 
renovatiewerken bezig. 

 

 Voor het uitvoeren van kleinere onderhouds- en herstellingswerken heeft ZK drie 
personeelsleden in dienst die aangestuurd worden door het afdelingshoofd patrimonium en 
die fungeren als een ‘vlinderploeg’ om snel kleine herstellingen uit te voeren. Ze zijn meteen 
ook de ‘ogen en oren’ voor de SHM (zie OD 4.2). Uit de cijfers van de periode 2011-2014 blijkt 
dat het aantal werkbonnen rond de 150 per 100 woongelegenheden draait waarvan zo’n 25% 
intern wordt opgelost. Voor een aantal onderhoudswerkzaamheden doet de SHM via 
raamovereenkomsten een beroep op externe firma’s. Zo heeft de SHM, na een openbare 
aanbesteding, kaderovereenkomsten voor 3 jaar afgesloten voor het onderhoud van de 
centrale verwarmingsinstallaties, voor het plaatsen ervan en voor andere herstellingen (zoals 
voor de vervanging van keukens). De SHM heeft voor deze werkwijze gekozen omdat dit meer 
flexibiliteit toelaat en ze meer op specialisten een beroep kan doen. Tijdens de 
visitatiegesprekken gaven de huurders aan tevreden te zijn over de uitvoering en de opvolging 
van de onderhouds- en herstellingswerken. 
 

 ZK heeft een meerjarenplanning voor het onderhoud van het patrimonium voor de periode 
2015-2020 voor een totaalbedrag van 2 miljoen euro. Dit komt bovenop het reeds vermelde 
bedrag van 4,7 mio euro dat voor renovatiewerken worden voorzien. Het onderhoudsbudget 
wordt ingezet voor de vervanging van cv-ketels, keukens, platte daken, gevelbepleistering, de 
elektriciteitsinstallatie en buitenschrijnwerk. Ook schilderwerken, de behandeling van 
opstijgend vocht en nazicht van riolering vallen onder deze categorie.  



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING ZONNIGE KEMPEN  PAGINA 22 VAN 63 

 De visitatiecommissie vindt dat de SHM wel nog meer inspanningen kan doen om te 
beschikken over een volledige en gedetailleerde inventaris van haar patrimonium. Dit vormt 
een werkinstrument om een beter zicht te krijgen op de staat van het patrimonium, waardoor 
het onderhoud en de renovatie beter kunnen worden gepland. Dit laat toe de noodzakelijke 
financiële middelen correcter in te schatten (zie OD 5.4) en geeft de SHM vooral een 
basisinstrument om er voor te zorgen dat het patrimonium op een geplande manier aan de 
vereisten blijft voldoen. De SHM beseft dit zelf en heeft ondertussen al de nodige acties 
ondernomen. Er zijn technisch gekwalificeerde mensen aangeworven om de staat van alle 
woningen digitaal te inventariseren. Daartoe werkt de SHM samen met de Thomas More 
Hogeschool (zei OD 4.4 en OD 5.5). Verder heeft ze haar technische dienst gereorganiseerd. 
Per 2 gemeenten is er nu 1 medewerker verantwoordelijk om het volledige bouwproces op te 
volgen van het eerste idee tot en met de oplevering en om de renovatie en het onderhoud in 
te plannen en te laten uitvoeren. Voor deze herschikking was de technische dienst horizontaal 
georganiseerd waarbij een of meerdere personeelsleden instonden voor het ontwerp en het 
bouwen van projecten en een andere groep voor het onderhoud en het renoveren van dat 
patrimonium. De SHM betracht met deze nieuwe organisatiestructuur de betrokkenheid van 
de personeelsleden te verhogen, zij worden immers verantwoordelijk voor alle bouwaspecten 
en voor het latere onderhoud van het patrimonium (zie OD 5.6). 
 

 Sedert medio 2015 is er een nieuwe procedure bij een verhuisbeweging om te zorgen dat de 
nieuwe huurder een kwaliteitsvolle woning kan betrekken. Binnen de 14 dagen na de opzeg 
gaat de SHM op bezoek en maakt ze een voorlopige plaatsbeschrijving. Nadat de 
vertrekkende huurder de woning heeft verlaten, worden de eventuele herstellingswerken 
onmiddellijk uitgevoerd. De woning blijft zo maximaal 1 tot 2 maand leeg staan, een periode 
waarin de vereiste aanpassingen gebeuren gebruikmakend van de bovenvermelde 
raamovereenkomsten. De werken zijn soms het gevolg zijn van slecht gebruik of onderhoud 
van de woning door de bewoners of van historische problemen zoals loden sanitaire buizen.  
 

 Een pijnpunt is de vochtproblematiek bij woningen met stalen ramen en dubbele beglazing. 
Uit gesprekken met huurders blijkt dat de ramen koudebruggen veroorzaken en moeten 
vervangen worden. ZK kan daarvoor evenwel geen gesubsidieerde financiering (FS3) krijgen 
omdat de ramen formeel voldoen aan de ERP2020-normen (zie OD 2.2). De SHM is daarom op 
zoek gegaan naar alternatieve subsidiëring en dit wordt eerstdaags aangemeld als een 
volgend EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het betreft 54 
woningen in Berlaar Vinkenhof en 62 in Nijlen Seringenhof en Dreefje. Volgens de meest 
recente informatie waarover de visitatiecommissie beschikt zou dit nu toch gesubsidieerd 
kunnen worden via de vernieuwde subsidies van het Vlaams Klimaatfonds. Met uitzondering 
van deze specifieke problematiek gaven zowel de woonactoren als de huurders aan dat het 
patrimonium van ZK in het algemeen goed onderhouden wordt en in goede staat is. 

 
OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid 
Beoordeling: uitstekend 
 
ZK heeft een duidelijke visie op milieuvriendelijkheid en duurzaamheid, onder andere met het oog 
op zuinig energiegebruik en lage energielasten, een visie die ze ook in de praktijk brengt. Ze 
begeleidt haar huurders in haar milieuvriendelijkheidsstreven en neemt al jaar en dag deel aan 
alle mogelijke Europese gesubsidieerde projecten om een goed onderhouden patrimonium te 
bekomen met de laagst mogelijke energielast. De visitatiecommissie beoordeelt deze prestatie als 
uitstekend. 
 



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING ZONNIGE KEMPEN  PAGINA 23 VAN 63 

 De visitatiecommissie vindt dat ZK veel verder gaat dan de vereisten bij deze doelstelling. 
Duurzaamheid is immers het sleutelbegrip bij ZK. De SHM heeft een uitgebreide visienota 
hieromtrent uitgeschreven: ‘Duurzaamheid duurt het langst’. Daarin stelt de SHM dat 
duurzaamheid gebaseerd is “[…]op een samenspel van en evenwicht van zowel sociale, 
economische als ecologische elementen die in hun totaliteit beïnvloed worden door de vierde 
dimensie in dit verhaal namelijk de factor tijd. Bij beslissingen moet de impact naar de 
toekomst voor de latere generaties steeds meegenomen worden.” Bij 
duurzaamheidsmaatregelen vertrekt ze steeds vanuit het idee van meerwaarde. “Een 
initiatief of uitvoering moet steeds een meerwaarde hebben op drie niveaus. Ten eerste voor 
de huurder onder de vorm van betere kwaliteit, kwantiteit, kostprijs of ondersteuning. Ten 
tweede voor de gemeenschap door vermindering van CO², opwaardering van de buurt, zinvolle 
buurtwerking of integratie. Ten derde voor Zonnige Kempen zelf, in allerhande vormen.” De 
SHM vertaalde dit vanaf 1985 in de praktijk onder andere door prioritair te zoeken naar 
kleinschalige inbreidingsprojecten ‘in de nabijheid van de kerktoren’ wat een zuinig 
ruimtegebruik oplevert, maar tevens zorgt voor een sociale cohesie in de dorpskern. Sedert 
de jaren 1990 zette de SHM meer in op zuinig energiegebruik en lage energielasten voor haar 
huurders en kopers. ZK heeft de ‘Trias Energetica’ benadering, die de volgende stappen bevat: 

 stap 1: beperken van het energieverbruik; 

 stap 2: aanwenden van niet-uitputbare bronnen met een minimum aan overlast; 

 stap 3: optimaliseren van het rendement wanneer verbruik van fossiele brandstoffen 
toch noodzakelijk is 

uitgebreid met: 

 stap 4: afstellen, meten, evalueren en bijsturen van de ingreep; 

 stap 5: informeren en begeleiden van de gebruiker; 

 stap 6: verspreiden van de ervaringen, zowel positieve als negatieve. 
Deze samenvatting doet in feite afbreuk aan de visie van de SHM op duurzaamheid en de 
visitatiecommissie nodigt de lezer uit, indien hij geïnteresseerd is in deze materie, contact op 
te nemen met de SHM om meer toelichting te krijgen (zie stap 6). 
 

 De SHM heeft in haar bestaan reeds tal van duurzaamheidsmaatregelen genomen om deze 
visie ook in de praktijk te brengen, zoals: 

 het installeren van de eerste zonnecollectoren in de sociale huisvesting (in Nijlen en 
Hulshout) over warmtekrachtkoppeling, warmtepompen en een biomassa-installatie 
tot een asfaltwarmtecollector. Ondertussen zijn al 400 woningen uitgerust met een 
collectief systeem van zonnecollectoren; 

 in de voorbije 15 jaar werden diverse passiefwoningen en lage energiewoningen 
gebouwd met een combinatie van zonneboilers, warmtekrachtkoppeling, 
asfaltwarmtecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen3; 

 bijzonder is de bouw van een asfaltwarmtecollector in het wegdek aan het Sint-
Antoniusplein in Zoerle-Parwijs Westerlo. Uit de asfaltweg wordt 's zomers warmte 
onttrokken en 50m diep opgeslagen in de bodem. De opgeslagen energie wordt in de 
winter benut om de 13 woningen te verwarmen. Met een warmtepomp wordt de 
watertemperatuur op 40° gebracht, de ideale temperatuur voor vloerverwarming. 

 de visienota geeft verder het belang aan van compacte woningen met verantwoorde 
glasoppervlakten, van de luchtdichtheid van de woning (waardoor condensatie 
vermeden wordt, tocht vermindert en de warmtevraag daalt), van zonne-energie, 

                                                
3:  voor een volledig overzicht van alle projecten van ZK met de duurzaamheidsmaatregelen verwijst de visitatiecommissie 

naar de website van de SHM, www.zonnigekempen.be maar vooral naar het projectenboek, dat kan aangevraagd 

worden bij de SHM zelf. Dit projectenboek bevat per project het overzicht van de genomen 

duurzaamheidsmaatregelen. 

http://www.zonnigekempen.be/
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groendaken, regenwaterinfiltratie, milieuvriendelijke bouwmaterialen, enz. Recente 
voorbeelden hiervan vindt men onder andere in het project Kapelaan Francklaan 
(Booischot, 7 huur- en 7 koopwoningen - 2013) en het project ‘voormalig 
gemeentehuis’ (12 huurwoningen in Hulshout - 2012). Belangrijk is eveneens dat elk 
ontwerpvoorstel van een bouwproject getoetst wordt aan een 
zonnepenetratiestudie, een daglichtstudie, aan warmtebalansmethodes en 
ventilatiemodellen zodat het resultaat leidt tot een energie-efficiënt gebouw;  

 aan de ontwerpers wordt altijd een programma van eisen bezorgd waarin duidelijk 
opdracht wordt gegeven om zo energiezuinig mogelijke woningen te bouwen met de 
eis dat er slechts 50kWh/m² per jaar mag verbruikt worden om de woning te 
verwarmen. Daarbij streeft ZK naar thermische isolatie-eisen van K30 (hoe compacter 
er gebouwd wordt des te minder warmte verloren gaat door de buitenschil van de 
woning), een E-peil lager dan 60 en bij voorkeur energieneutraal, een goede 
luchtdichtheid (waardoor de warmtevraag daalt en inwendige condensatie en tocht 
vermeden worden), het gebruik van passieve zonne-energie (goede oriëntering van 
het gebouw en verantwoorde glasoppervlakten), zonnepanelen, warmtepomp en 
regenwaterrecuperatie. Uit recent onderzoek bij 55 woningen in Vorselaar is gebleken 
dat er een rechtstreeks verband is tussen de K-waarden en het energieverbruik voor 
verwarming (zie stap 4: meten). Daarom zet ZK vooral in op de toepassing van 
collectieve duurzame technieken in goed geïsoleerde woningen wat 20% betere 
energetische prestaties oplevert. 

 veel aandacht gaat ook naar flexibel bouwen met een vlotte toegang tot de woning 
en aanpasbaarheid volgens toekomstige behoeften van de bewoners; 

 met hulp van Europese fondsen zet de SHM acties op om de bewoners te stimuleren 
om op hun energiekosten te besparen. 

 

 ZK heeft in 2014 een medewerker van het team financiën belast met het zoeken naar de 
meest aangewezen premies en subsidies. De SHM komt immers vaak niet in aanmerking voor 
de ‘gewone’ renovatiesubsidies of gesubsidieerde financiering omdat haar patrimonium al 
volledig voldoet aan alle ERP2020-normen (zie OD 2.1). Een andere drijfveer is de hogere 
kostprijs van investeringen in energiezuinige maatregelen, die niet volledig gecompenseerd 
wordt in de bestaande financieringsmechanismen, in het bijzonder bij nieuwbouw. Naast 
evidente premies voor hoogrendementsketels en zonnecollectoren zijn er ook 
tegemoetkomingen verworven voor het voorzien van warmtekrachtkoppeling en een 
biomassa-installatie. De SHM gaat actief op zoek naar Europese subsidiebronnen. In de laatste 
10 jaar ontving ZK via 7 (!) Europese fondsen in totaal 1,2 miljoen euro extra 
investeringsmiddelen. Ze verving hiermee het buitenschrijnwerk en de 
verwarmingsinstallaties in 116 woningen in Laakdal, Grobbendonk, Vorselaar en Herenthout 
en van 91 woningen in Berlaar en Herselt via het EFRO-project ‘Energie-efficiënte 
maatregelen binnen de sociale huisvesting’. In de woningen in Laakdal-Veerle en in Vorselaar-
Schransstraat resulteerde dit in een vermindering van het energieverbruik met 60% (zie stap 
4: meten). De visitatiecommissie vindt deze aanpak een bijzondere prestatie. 
 

 Met hulp van deze Europese fondsen worden de bewoners ook gestimuleerd om 
energiekosten te besparen. In 2010 startte het CEM-project (Communicatiemiddel voor 
Energiekost en integrale woonkwaliteit op Maat van de huurders), in samenwerking met 
Wablieft4 en Ecolife5, om de woonlasten in kaart te brengen (zie OD 4.4 en OD 6.1). Op basis 

                                                
4:  Watblieft levert advies rond duidelijke taal (zie www.wablieft.be). 
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van gegevens die in een database werden verzameld werd vastgesteld dat de leefwijze van 
een gezin bepalend is voor het energieverbruik. Als gevolg hieraan is de SHM op 01/09/2014 
gestart met het TRIME (TRIas Mores Energetica)-project. Dit is een Europees 
onderzoeksproject dat aanvullend op het belang van energiezuinige woningen de focus legt 
op de mogelijkheden die bewoners hebben om energie te besparen. Energie-ambassadeurs 
zullen bewoners helpen energie te besparen, ook door de huurders aan te sporen lagekost-
energiezuinige toestellen aan te kopen. ZK is één van de zeven participerende sociale 
huisvestingsmaatschappijen van de 5 landen die aan dit project deelnemen. In de stuurgroep 
van dit project CEM, dat specifiek tot doel heeft de huurders te helpen zo energiezuinig 
mogelijk te leven (ook Kringloopwinkel Zuiderkempen was lid), werd overeengekomen om 
geen aparte energiescans door de Kringloopwinkel te laten uitvoeren om overaanbod of 
tegenstrijdige ingrepen te vermijden. De visitatiecommissie vindt deze ganse opzet een goede 
praktijk. ZK heeft ondertussen ingeschreven op twee nieuwe Europese projecten: één in 
verband met duurzame verdichting om de schaarse ruimte beter te benutten en een ander, in 
samenwerking met de Thomas More Hogeschool, over het renoveren van bestaande 
woningen tot BEN (Bijna Energie Neutrale)-woningen. 
 

 Uit alle gesprekken met de woonactoren en beleidsverantwoordelijken blijkt dat ZK de 
absolute voorloper is op het vlak van duurzaam bouwen en het voortdurend streven naar 
lagere energielasten voor de huurders. Ze heeft daarbij ook veel aandacht voor het 
voorkomen van onnodig gebruik van ruimte, grondstoffen en energie. De sociale invalshoek 
op het vlak van milieuvriendelijk en duurzaam bouwen is volgens hen een bijzondere 
prestatie. De bekroningen door externen zijn niet uitgebleven, hierna volgt slecht een kleine 
greep eruit. ZK werd onder andere bekroond met de Vlaamse prijs Bouwheer 2005, een 
energie Award, en de Gouden Baksteen 2013. ZK, de jongste SHM in Vlaanderen, ontving deze 
prijs omwille van de in totaal 2237 gerealiseerde energiezuinige woningen, diverse 
inbreidingsprojecten in dorpskernen en de renovatie van het bestaande patrimonium met 
bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Het feit dat ZK reeds alle doelstellingen haalde 
inzake de ERP2020-doelstellingen (zie OD 2.1) onderstreept ten volle de verdiensten van deze 
SHM. 
 

 In de ruim 20 jaar dat de SHM actief op zoek is naar middelen om het energieverbruik binnen 
sociale woningen te beperken en duurzaam en energiezuinig te bouwen, heeft ze ook een 
beroep gedaan op kennispartners om gebruik te kunnen van de wetenschappelijke 
vooruitgang. Ze heeft hiervoor, naast samenwerking met de VMSW, altijd gezocht naar 
partners bij wetenschappelijke instellingen als het VITO (Vlaams Instituut voor Technologische 
Ontwikkeling), KU Leuven, Kamp C6 en de hogeschool Thomas More. Ze nam ook deel aan de 
Europese projecten als Interreg, Green Cities Network, Synpack, Reshape en vele andere. Met 
de VMSW werd het demonstratieproject Sint-Antoniusplein Zoerle-Parwijs in Westerlo 
gerealiseerd. 

De visitatiecommissie sluit zich volmondig aan bij de externe waardering en apprecieert in hoge 

mate het dynamisme van ZK waarmee zij baanbrekend werk levert op het vlak van duurzaam 

bouwen en energiezuinig wonen. Ze verdient alle lof voor het ononderbroken werk maken van 

milieuvriendelijk bouwen en het streven naar een persoonsgebonden begeleiding van de 

                                                                                                                                              
5:  Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische 

gedragsverandering. Ecolife toont de voordelen van ecologisch leven door het bieden van tools en coaching aan 

diverse doelgroepen (zie www.ecolife.be). 
6:  Kamp C is het provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen. Het is een site, gevestigd in de gemeente Westerlo, 

van 10 ha groot. Het provinciebestuur bouwt hier een domein rond duurzaam bouwen en leven uit (zie www.kampc.be). 
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huurders om kwetsbare en minder gegoede gezinnen een kwalitatieve, goed onderhouden 

woning aan te bieden met een zo laag mogelijke energielast.  
 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar 
Beoordeling: goed 
 
ZK slaagt erin haar patrimonium flexibel inzetbaar te maken en zo toegankelijk mogelijk voor 
rolstoelgebruikers. Ze heeft een hoog aantal rolstoeltoegankelijke en aanpasbare woningen. Er 
zijn tal van projecten in samenwerking met zorginstellingen voor specifieke doelgroepen. ZK zorgt 
voor een persoonlijke aanpak van individuele aanpassingen aan woningen (al dan niet met steun 
van het VAPH). De visitatiecommissie vindt de prestaties van de SHM voor deze doelstelling goed. 
 

 Prestaties op het vlak van aanpasbaar en aangepast bouwen uiten zich veelal in de realisatie 
van 3 types van woningen (zie C 2008): 

 een rolstoeltoegankelijke woningen; 

 aangepaste woningen, waarbij er een onderscheid kan worden gemaakt tussen 
‘woningen aangepast aan de behoefte van de bejaarde’ en ‘woningen aangepast aan 
specifieke beperkingen om het zelfstandig wonen mogelijk te maken’; 

 aanpasbare woningen die zodanig gebouwd zijn dat de mogelijkheid er is om later, 
zonder al te veel kosten, aanpassingen of uitbreidingen door te voeren, dit in gevolge 
een gewijzigde gezinssituatie of een fysieke beperking. 
 

 ZK streeft ernaar haar patrimonium zo flexibel en toegankelijk mogelijk te bouwen voor 
verschillende doelgroepen. Om te voldoen aan de eisen inzake toegankelijkheid wordt tijdens 
de studie van het bouwproject het advies ingewonnen van het Centrum voor 
Toegankelijkheid van de provincie Antwerpen. Welk types woningen nodig zijn, beslist men in 
het lokaal woonoverleg (zie OD 1.5). Sedert 1987 bouwt de SHM alle gelijkvloerse 
woongelegenheden rolstoelbezoekbaar (ook alle koopwoningen) en kiest ze systematisch 
voor inloopdouches. Met beperkte kosten zijn er inmiddels 65 woningen aangepast. Ze liggen 
verspreid over 10 gemeenten (Berlaar 4, Booischot 3, Grobbendonk 19, Herenthout 1, Herselt 
4, Laakdal 15, Nijlen 9, Vorselaar 2, Westerlo 7 en Zandhoven 1). 

 

 ZK kiest voor een persoonlijke benadering door hulpmiddelen als beugels in de badkamer niet 
tijdens de bouw, maar achteraf bij de verhuring, in samenspraak en op maat van de huurder 
te plaatsen. Daarnaast kan een huurder een aanvraag indienen tot specifieke aanpassingen. 
Zo werden in enkele woningen onderrijdbare keukens geplaatst, werden ligbaden vervangen 
door inloopdouches of werden er stoeltjesliften geplaatst. Op vraag van de huurders met een 
fysieke beperking werden in Laakdal 2 woningen uitgebreid met een slaapkamer en badkamer 
op het gelijkvloers. Voor subsidieerbare aanpassingen krijgt de huurder zowel technische 
ondersteuning als hulp bij het aanvragen van de voorziene subsidie bij het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH). Ook in 2015 gebeurde dit al voor 3 woningen in 
Hulshout en voor 2 in Westerlo. Als de vereiste ingrepen technisch of financieel niet haalbaar 
zijn, kunnen de betrokkenen muteren naar een aangepaste of aanpasbare woning binnen het 
patrimonium van de SHM. 
 

 Binnen het project AMACS (Automatisch Monitoren van Activiteiten van het dagelijks leven 
door middel van Contactloze Sensoren) heeft ZK in samenwerking met KHK (Katholieke 
Hogeschool Kempen, nu de Thomas More Hogeschool) praktijkervaring opgebouwd in het 
kader van levenslang wonen binnen het project Wijnrankplein in Grobbendonk. Door middel 
van contactloze sensoren worden risicovolle situaties snel gesignaleerd. Een vervolgproject, in 
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samenwerking met Gasthuisberg Leuven, ging een stap verder door het plaatsen van een 
camerasysteem voor valdetectie bij ouderen. Dit werd uitgetest in een woning in Hulshout. 
 

PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
Eindoordeel: goed 
 
ZK beschikt over een patrimonium dat al volledig voldoet aan alle prioritaire ERP2020-normen, 
zowel wat dubbele beglazing, dakisolatie als energiezuinige verwarmingsinstallaties betreft. 
Daarmee behoort ZK tot de best presterende SHM’s in Vlaanderen. 
 
De SHM heeft nog een werkpunt aan het volledig inventariseren van de staat van haar sociale 
huurwoningen, maar heeft al de vereiste maatregelen genomen door het aanwerven van 
gekwalificeerde medewerkers om die inventaris te digitaliseren en de renovaties op te volgen. 
 
ZK is een voorloper in het streven naar duurzaamheid bij haar sociale woonprojecten en naar 
een zo laag mogelijke energielast voor haar huurders. Ze kreeg hiervoor al veel publieke 
erkenning. Via concrete acties streeft de SHM een zo laag mogelijk K- en E-peil na. De SHM doet 
een beroep op de beschikbare Europese fondsen om de woonlasten en de energielasten van de 
huurders in kaart te brengen en te verlagen. ZK heeft op dit vlak reeds uitstekende resultaten 
bereikt. De SHM heeft daarbij aandacht voor het voorkomen van onnodig gebruik van ruimte, 
grondstoffen en energie. 
 
De SHM heeft een duidelijke visie en strategie om de toegankelijkheid van haar gebouwen en 
woningen te realiseren. Ze bouwt al sinds 1987 (!) alle gelijkvloerse verdiepingen 
rolstoeltoegankelijk en ze zorgt er voor dat haar patrimonium zo flexibel mogelijk inzetbaar is. 
Ze hanteert daarbij een persoonsgebonden benadering om bij verhuring maximaal tegemoet te 
komen aan de specifieke behoeften van de huurder met een fysieke beperking. 
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4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen 
 
OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
Inzake het prijsbewust bouwen is er nog geen referentiebasis beschikbaar waarmee de prestaties 
van de SHM's kunnen worden vergeleken. Wel is er informatie beschikbaar die toelaat om na te 
gaan of een SHM al dan niet prijsbewust bouwt. Uit deze data (analyse van 10 nieuwbouwwerven 
en 5 renovatieprojecten) blijkt dat de SHM het subsidiabel leningsplafond bij de bestelling van de 
werken meestal niet heeft gerespecteerd (overschrijdingen tussen de 3% en de 20%). De 
contractwijzigingen tijdens de uitvoeringsfase zorgden de voorbije jaren daarnaast soms voor 
min- of meerkosten die schommelden tussen -4% en +12%. Voor de meeste overschrijdingen 
waren er logische verklaringen die onder andere verband houden met de focus van de SHM op 
duurzaamheid. Tevens werden deze overschrijdingen vaak gecompenseerd door (Europese) 
subsidies of door het feit dat de SHM grond tegen een symbolische vergoeding in erfpacht heeft 
gekregen. ZK levert tevens belangrijke inspanningen om het bouwproces op het vlak van de 
kostenbeheersing onder controle te houden. De visitatiecommissie beoordeelt het prijsbewust 
bouwen bij de SHM als goed. 
 

 Bij een grondige renovatie van het huurpatrimonium onderzoekt de SHM of vervangingsbouw 
financieel al dan niet aangewezen is. Ze laat zich daarbij niet enkel leiden door de VMSW-
norm waarbij in principe voor vervangingsbouw wordt gekozen indien de kostprijs van de 
renovatie meer dan 80% van de nieuwbouwwaarde bedraagt. Ze neemt ook elementen als 
duurzaamheid, i.c. het hergebruik van panden, de inbedding van het bestaande pand in de 
omgeving en de historiek van het pand in overweging bij haar beslissing (zie vooral OD 1.1 en 
OD 2.2). Hiermee heeft ZK vaak ook bijgedragen tot stadskernvernieuwing wat door de 
beleidsverantwoordelijken en woonactoren werd bevestigd. ZK heeft evenwel ervaren dat 
dergelijke werken duur kunnen uitvallen en geeft aan dat ze qua schaalgrootte het liefst zou 
opteren voor minimaal een 6-tal koop- en/of huurwoningen per project. De SHM denkt dat dit 
de ondergrens is om een project financieel leefbaar te houden. ZK geeft aan daarnaast ook 
wel rekening te zullen blijven houden met de wensen van de beleidsverantwoordelijken. De 
visitatiecommissie merkt wel op dat hoge bouwkosten in bepaalde gevallen tot een hogere 
huurprijs kunnen aanleiding geven, via de factor ‘markthuurprijs’ in de huurprijsberekening. 
De visitatiecommissie is van mening dat de SHM dit ook in rekening dient te brengen in haar 
beslissingsproces. 
 

 De visitatiecommissie heeft bij de 10 meest recente nieuwbouwprojecten nagegaan of het 
bestelbedrag van de werken onder het subsidiabel leningsplafond bleef, dat als norm in de 
huursector wordt gehanteerd. Indien de SHM onder het subsidiabel leningsplafond (NFS2 en 
sinds 2012 FS3) blijft, kan ze de werken financieren door middel van een gesubsidieerde 
lening. Indien de investeringen dit subsidiabel leningsplafond overschrijden, dient ze voor de 
overschrijding een beroep te doen op de eigen middelen of op een marktconforme en dus 
duurdere lening. Uit deze analyse blijkt dat de SHM, met uitzondering van 1 project, het 
subsidiabel leningsplafond bij de bestelling van de werken met 3 tot 20% heeft overschreden. 
Dit is grotendeels te wijten aan het gebruik van speciale technieken op het vlak van duurzaam 
bouwen (zie OD 2.2). In de financieringsmechanismen van de Vlaamse overheid wordt er met 
deze extra kosten geen rekening gehouden en deze geven geen aanleiding tot de verhoging 
van het subsidiabel leningsplafond. De visitatiecommissie is van mening dat proefprojecten en 
proefopstellingen op het vlak van duurzaam bouwen binnen het sociaal wonen een 
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toegevoegde waarde hebben in de mate dat de resultaten en de ‘lessons learned’ ten goede 
komen van de volledige sector (en daarbuiten). Wanneer Vlaanderen als doelstelling aan 
SHM’s oplegt dat ze moeten bouwen en renoveren aan maximaal 100% van de subsidiabele 
plafonds, vindt de visitatiecommissie, dat de gewestelijke overheid bijkomende financiële of 
andere steunmaatregelen moet inzetten om experimenten te financieren waarvan de 
uitkomsten van bepalende invloed kunnen zijn voor het efficiënter behalen van gewestelijke 
beleidsdoelstellingen. Dit betekent niet dat elk experiment bijkomend gefinancierd moet 
worden door de overheid, maar wel dat de sector in overleg met de overheid doelbewuste 
keuzes maakt wat experimenten betreft, waarvoor onder bepaalde voorwaarden bijkomende 
financiering of andere voordelen voorzien worden indien dat nodig zou zijn. De 
visitatiecommissie vindt wel dat de SHM’s daarbij in eerste instantie maximaal de bestaande 
andere financieringsmethoden moet aanwenden, alvorens beroep te doen op bijkomende 
financiële steun van de Vlaamse Regering. 
 

 Bij de beoordeling van kostprijsbewust bouwen is, naast het bestelbedrag van de werken ook 
het effectieve uitvoeringsbedrag van belang. Dit bepaalt in welke mate de SHM het 
leningsplafond uiteindelijk heeft gerespecteerd. In de periode 2010 tot en met 2014 blijken er 
in beperkte mate meerwerken te zijn toegestaan. Bij 7 van de 10 bovenvermelde 
nieuwbouwprojecten lag het percentage meerwerken meestal tussen de 0,3% en de 4,7%. In 
één geval bleken er 12% meerwerken. Bij de drie andere projecten werden er minwerken 
gerealiseerd voor telkens iets minder dan 1%. De SHM situeert zich hiermee vaak bij de 20% 
SHM’s met het hoogste percentage meerwerken. Bij 5 renovatieprojecten lagen de 
contractwijzigingen tussen de -4% en +11%. In het algemeen zou men kunnen stellen dat 
meerwerken meer voorkomen bij een renovatieproject dan bij een nieuwbouw- of 
vervangingsbouwproject aangezien bij een renovatieproject de kans groter is dat men op 
onvoorziene zaken stoot die aanleiding geven tot meerwerken. 

 

 Globaal heeft de visitatiecommissie vastgesteld dat ZK bij de eindafrekening van haar 
projecten de subsidiabele leningsplafonds regelmatig in belangrijke mate heeft overschreden 
in de periode 2010 tot en met 2014. Dit kan evenwel onmiddellijk genuanceerd worden: 

 4 van de 10 bovenvermelde nieuwbouwprojecten betroffen de diverse fases van het 
project ‘Kapelaan Franklaan’ te Booischot waarbij telkens belangrijke investeringen 
nodig waren in funderingen en het ophogen van de grond in het kader van problemen 
met onder andere de waterhuishouding (ongeveer 10% van de kostprijs); 

 in een project diende de SHM op vraag van de gemeente een chirolokaal te voorzien 
(6,3% van de kostprijs) en in een ander project (Oude Pastorij - Schrieksesteenweg te 
Booischot) legde de Kerkfabriek bij de overdracht op dat er in het gebouw 
vergaderlokalen dienden opgenomen te worden. De gemeente en de Kerkfabriek 
hebben de respectieve, bijkomende kosten ten laste genomen; 

 in Grobbendonk heeft de SHM op de brownfieldsite aan de Floris Primsstraat de 
voormalige PLAMA-fabriek omgevormd tot 5 huurwoningen. De sanering van het 
gebouw was blijkbaar geen sinecure en hield veel risico’s in maar werd al bij al tegen 
een redelijke kostprijs uitgevoerd (incl. 8% meerwerken); 

 vaak is het overschrijden van de plafonds het gevolg van de speciale technieken die 
de SHM toepast in het kader van duurzaam bouwen (zie ook OD 2.2) en die niet 
gecompenseerd worden door een verhoging van de subsidiabele leningsplafonds (zie 
hoger). In minimaal 3 van de bovenvermelde projecten bouwde de SHM lage energie- 
en passiefwoningen (bv. 9 passiefwoningen aan de Kapelaan Francklaan in Booischot); 

 de SHM probeert een deel van de hogere kostprijs van duurzaamheidsmaatregelen te 
recupereren via subsidiesystemen en heeft daarvoor iemand specifiek aangeduid 
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binnen het financieel team (zie uitgebreide toelichting in OD 2.2). De SHM heeft op 
die manier al meer dan 1,2 miljoen euro subsidies verkregen; 

 door de goede relaties met de gemeenten en andere actoren van het actieterrein 
kreeg de SHM in het verleden vaak grond in erfpacht van die actoren zodat de totale 
kostprijs van het project inclusief grond gedrukt wordt (zie OD 1.1 en OD 1.4); 

 de lange doorlooptijd tussen studie en uitvoering zorgt er voor dat de SHM tijdens het 
procedureverloop soms beslist om extra investeringen te doen die de kwaliteit van 
het project verhogen, voornamelijk op het vlak van duurzaamheid. 

 

 De SHM levert belangrijke inspanningen om meer kostenbewust te bouwen: 

 ZK heeft een vrij uitgebreid en gedetailleerd opvolgingssysteem van het bouwproces 
vanaf de eerste administratieve stappen tot de nazorg en de eventuele overdracht. 
De SHM beschikt dus over de nodige informatie om de kostprijs van haar projecten op 
te volgen en de nodige terugkoppeling te voorzien waarbij opgedane ervaringen uit 
het verleden gevaloriseerd worden. De gedetailleerde informatie vat ze dan nog eens 
samen in een gestructureerde projectfiche (versie 1.3) en in een overzichtelijk 
projectplanningssysteem zodat ze de globale vooruitgang van alle projecten 
gemakkelijk kan opvolgen; 

 de SHM beschikt over een uitgebreid team van architecten dat de projecten van nabij 
begeleidt. Op die manier kan ZK zelf de voorstellen tot meerkosten kritisch evalueren; 

 door de reorganisatie van de technische dienst per 2 gemeenten (zie OD 2.1) tracht 
de SHM de betrokkenheid van de personeelsleden te verhogen. Zij worden immers 
verantwoordelijk voor alle bouwaspecten en voor het later onderhoud van het 
patrimonium. Ook dit zou moeten bijdragen tot de bovenvermelde terugkoppeling 
waarbij bijvoorbeeld moeilijk te onderhouden technieken in de toekomst geweerd 
worden; 

 de bouwteams die voor ZK werken krijgen op voorhand de nodige ontwerprichtlijnen 
mee. Deze bevatten een pakket aan eisen en aanbevelingen die gebaseerd zijn op de 
jarenlange bouwervaring van de SHM. Na de realisatie van een bouwproject evalueert 
de SHM de werken en neemt ze de ervaringen mee voor de volgende projecten. Het 
eisenpakket geeft onder andere ook aan dat de ‘simulatietabel van de VMSW’ en dus 
het FS3-plafond richtinggevend is voor de totale kostprijs van het project. De 
visitatiecommissie meent dat de huidige aanpak inschrijvers stimuleert om naar die 
100% norm toe te ontwerpen, wat ervoor zorgt dat soms onvermijdelijke 
meerwerken of veranderingen in de praktijk tot een overschrijding van de 
kostprijsnorm leiden. De visitatiecommissie suggereert daarom dat de SHM een 
lagere prijs dan de plafonds in de ontwerprichtlijnen meegeeft, zoals een aantal 
SHM’s nu reeds doen, waarmee ontwerpers enerzijds tot een grotere efficiëntie 
worden gedwongen, en er anderzijds ruimte vrij komt om eventuele onvermijdbare 
meerkosten toch nog binnen de subsidiabele plafonds te financieren. 

De maatregelen blijken effect te hebben omdat uit de kostprijsanalyse van bovenvermelde 
projecten een duidelijk tendens kan afgeleid worden dat de procentuele overschrijding van de 
kostprijsnormen systematisch afneemt. Mogelijk heeft dit ook te maken met het feit dat de 
huidige FS3-kostprijsplafonds iets meer marge geven dan de vroegere NFS2-plafonds. De SHM 
heeft tijdens de visitatiegesprekken bevestigd dat ze de voorbije jaren op het vlak van de 
materialen kostprijsbewuster is geworden en ook wat ‘voorzichtiger’ is geworden om 
‘testlabo’s’ op te zetten.  

 

 De SHM realiseert op regelmatige basis een aantal koopwoningen in het kader van het 
nastreven van een sociale mix in haar projecten en om haar financiële gezondheid te 
versterken. De SHM heeft evenwel nog geen impactanalyse gemaakt van het wegvallen van 
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de subsidies voor de koopactiviteiten. In het kader van een goede risicobeheersing ligt het 
voor de visitatiecommissie voor de hand dat, als ZK verder actief wil blijven in de koopsector, 
de SHM zou onderzoeken welke de alternatieven zijn om de sociale koopwoning betaalbaar te 
houden en tegelijk de eigen financiële leefbaarheid te garanderen. De SHM heeft reeds 
ervaring met erfpacht maar dit zou verder kunnen gaan en de visitatiecommissie denkt 
daarbij aan te onderzoeken pistes zoals ‘community land trust’-systemen, huurkoop of het 
grondaandeel opgesplitst of op langere termijn te verkopen. Uit de gesprekken van de 
visitatiecommissie met de beleidsverantwoordelijken en de woonactoren kwam naar voren 
dat sommige lokale besturen nog altijd bereid zijn om op dat vlak met de SHM mee te 
denken, onder andere in het kader van die sociale mix. Evenwel kan de financiële toestand 
van de gemeenten in de toekomst een obstakel vormen (zie OD 1.4). Rekening houdend met 
het gemeentelijk beleid en met het feit dat de Vlaamse overheid de subsidies voor de 
koopactiviteiten zal afbouwen, suggereert de visitatiecommissie om een impactanalyse op te 
maken en de diverse mogelijke opties op hun haalbaarheid te onderzoeken. ZK kan daarbij 
een beroep doen op de expertise van andere SHM’s. 

 
OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
In 2014 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse huurlast per woning 134 euro bij ZK: daarmee behoorde 
de SHM tot de 35% SHM’s in Vlaanderen met de laagste gemiddelde huurlasten. De SHM 
onderneemt acties om de huurlasten te beperken, voert voorcontroles uit bij een huuropzegging 
om kosten voor de vertrekkende huurder zo laag mogelijk te houden en zet intensief in op het 
sensibiliseren van de huurders over mogelijkheden om energiekosten te beperken. De 
visitatiecommissie vindt daarom dat de SHM goede prestaties levert op deze doelstelling.  

 De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurlasten (waarop de SHM vat 
heeft) maar uiteraard ook de huurprijs (die afhankelijk is van het inkomen van de huurder en 
waarop de SHM geen invloed heeft) en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar 
een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij huurder en SHM).  
 

 Bij ZK bedraagt de (mediaan) huurprijs per maand voor een appartement 225 euro, voor een 
bungalow 207 euro en voor een duplexwoning 219 euro. Daarmee behoort de SHM telkens 
tot de middenmoot in Vlaanderen (voor wat betreft sociale woongelegenheden). Voor een 
eengezinswoning bedraagt de mediaan huurprijs 309 euro, terwijl die bij drie kwart van de 
SHM’s lager ligt. Het inkomen is de meest bepalende factor van de huurprijs. Het mediaan 
equivalent netto-belastbaar inkomen van de huurders van ZK ligt relatief hoog in vergelijking 
met de meeste andere SHM’s. Het bedroeg 14.619 euro in 2014. Bij drie kwart van de SHM’s 
is dit lager. Opvallend is dat daarbij de investeringen van de SHM die zelfs na bijkomende 
subsidies tot een aanzienlijke overschrijding van de subsidiabele kostprijsplafonds leiden, 
geen merkbare invloed hebben op de effectieve huurprijzen. Dit vormt een bijkomend 
argument voor de aanbeveling aan het Vlaams woonbeleid die onder OD3.1 wordt gedaan. 

 

 De gemiddelde jaarlijkse huurlast per woongelegenheid steeg in de periode 2010 tot en met 
2012 eerst van ongeveer 140 euro tot 184 euro om daarna te dalen tot 134 euro in 2014. 
Ongeveer twee derde van de SHM’s rekende in 2014 gemiddeld hogere huurlasten aan. De 
daling van de voorbije jaren is vooral het gevolg van het feit dat de SHM de kosten voor het 
onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties heeft kunnen terugdringen. 

 

 Het niveau van de huurlasten houdt sterk verband met het aandeel van het patrimonium dat 
uit appartementen bestaat. Aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten gekoppeld 
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door de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (traphal, lift, groen, …). 
Zonnige Kempen heeft slechts 26% appartementen. Drie kwart van de SHM’s in Vlaanderen 
heeft een groter aandeel. Dat vormt een van de verklaringen voor de relatief lage huurlasten. 
 

 De totale huurlast bedroeg in 2014 ongeveer 261.800 euro. De vier grootste posten worden 
gevormd door de vergoedingen voor het onderhoud van de CV- en warmwaterinstallaties 
(ongeveer 193.000 euro), voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (ongeveer 
27.000 euro), voor het onderhoud van de liften (ongeveer 25.000 euro) en het andere 
onderhoud (ongeveer 16.000 euro). Het onderhoud van de liften en van de 
gemeenschappelijke delen wordt uitsluitend doorgerekend aan de bewoners van 
appartementen. De kosten voor het onderhoud van en de herstellingen aan de CV- en 
warmwaterinstallaties vallen ten laste van bijna alle huurders. De SHM zet om 
duurzaamheidsredenen intensief in op collectieve verwarmingsinstallaties. Uit de evaluaties 
die de SHM maakt, komt duidelijk naar voren dat dit de energielasten voor de huurders sterk 
doet dalen. Tijdens de visitatiegesprekken gaven de huurders evenwel aan dat ze de 
afrekeningen van de collectieve installaties als onduidelijk ervaren (zie OD 4.3, OD 5.6 en OD 
6.1). Ook de welzijnsactoren hadden dit signaal opgevangen. De visitatiecommissie spoort de 
SHM daarom aan om te blijven investeren in initiatieven om de communicatie hierover te 
verbeteren. Dergelijke vrij complexe afrekeningen nopen de SHM immers tot een constante 
inspanning om correcte en verstaanbare informatie te verstrekken aan de bewoners. 

 

 De SHM doet ook inspanningen om de huurlasten en de andere kosten voor de huurder te 
verlagen: 

 de SHM heeft een brandverzekering afgesloten waarbij ‘afstand verhaal ten opzichte 
van huurder’ is opgenomen (ongeveer 9,6 per jaar of 0,8 euro per maand per 
huurder). Dit houdt in dat de huurder enkel een brandverzekering moet nemen voor 
zijn inboedel. Vanuit het standpunt van de huurder doet dit de kosten dalen. Hij dient 
immers geen individuele verzekering meer af te sluiten. Dit is een praktijk die in de 
meeste SHM’s wordt toegepast, ook om zeker te zijn dat de huurderaansprakelijkheid 
is afgedekt door een verzekering; 

 de SHM heeft ingetekend op de groepsaankoop elektriciteit voor het verbruik van de 
gemeenschappelijke delen en op de groepsaankoop gas voor het verbruik van de 
collectieve stookinstallaties van de appartementsgebouwen, beide georganiseerd 
door de VVH7; 

 de (twee)jaarlijkse controle van en de herstellingen aan de CV- en 
warmwaterinstallaties evenals de permanentie (7 dagen op 7 dagen, 24u op 24u) zijn 
uitbesteed maar niet in een omniumformule waarbij doorgaans ook het vervangen 
van de ketels in het contract is opgenomen. De SHM heeft voor dit laatste aspect een 
aparte raamovereenkomst aanbesteed en werkt hier op afroep. Volgens eigen zeggen 
drukt dit de totale kost voor de huurder omdat de SHM de vervanging van de 
installaties beter in de hand kan houden. Bovendien werkt ZK veel met collectieve 
installaties die een ander type van onderhoud vragen dan bij een individueel toestel. 
ZK probeert de huurders te responsabiliseren door ervoor te zorgen dat de bewoners 
geen beroep doen op die permanentie voor problemen die ze zelf kunnen oplossen 
(zoals het bijsteken van water of het herstarten van de installatie). Het aantal keren 
dat een bewoner naar de permanentie kan telefoneren voor het komen oplossen van 
dergelijke problemen is in principe beperkt tot drie. Daarna dient de bewoner zelf de 
kosten te betalen van de interventie; 

                                                
7 : Vereniging van Vlaamse Huisvestingmaatschappijen 
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 voor de verlichting van de gemeenschappelijke traphallen opteert de SHM meestal 
voor een bewegingssensor in plaats van een schakelaar; 

 de groenvoorziening die in feite tot het openbaar domein zal behoren, wordt 
systematisch overgedragen aan de betrokken gemeenten zodat er geen of nauwelijks 
kosten voor groenonderhoud worden doorgerekend aan de huurders; 

 de SHM probeert van bij het concept te voorkomen dat er gemeenschappelijke delen 
en liften nodig zijn. 
 

 Bij de opzegging van het huurcontract voert de SHM een voorcontrole uit waarbij een 
medewerker van de SHM ter plaatse gaat om de eventuele huurschade te bekijken. Bij een 
dergelijke voorcontrole kan de SHM nagaan welke elementen de huurder zelf tijdig kan 
oplossen en kunnen in sommige gevallen dure afrekeningen voorkomen worden. 
 

 Het sensibiliseren van de huurders over het beperken van het energieverbruik zit ingebakken 
in de genen van ZK en komt meerdere keren aan bod in dit rapport (zie OD 2.2 en OD 4.4). 
Bijzonder is ook dat de SHM bij klachten van de huurders omtrent hoge energieafrekeningen 
niet alleen dat ene probleem aanpakt maar ook onderzoekt of er geen fouten zijn gemaakt op 
het niveau van de wijk. Zo heeft de SHM na een paar klachten van bewoners van de wijk Sint-
Antoniuspleintje in Westerlo contact opgenomen met energieleverancier, waarna werd 
vastgesteld dat er effectief een fout in de aanrekening was gebeurd. De 13 betrokken 
bewoners hebben tussen de 75 en 250 euro terug gekregen. 

 
PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
Eindoordeel: goed 

De voorbije jaren heeft de SHM bij de realisatie van haar projecten vaak het subsidiabel 
leningsplafond overschreden en dit zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase 
(meerwerken). Dit is het gevolg van de focus van de SHM op duurzaamheid, het 
inbreidingsgericht bouwen en de vraag van diverse actoren naar specifieke voorzieningen (bv. 
een chirolokaal). De visitatiecommissie is van mening dat de SHM belangrijke inspanningen 
levert op het vlak van prijsbewust bouwen en verbouwen. Bovendien probeert ze de hogere 
kosten verbonden aan sommige duurzaamheidstechnieken te temperen door intensief op zoek 
te gaan naar subsidies. De actoren dienen ook zelf de extra gevraagde voorzieningen (zie 
chirolokaal) te financieren. Verder probeert de SHM zo functioneel mogelijk te bouwen en 
houdt ze rekening met de latere onderhoudskosten. Tenslotte gebruikt de SHM een systeem 
om het volledige bouwproces vanaf het eerste idee tot de definitieve oplevering op te volgen. 
ZK beschikt over alle elementen om enerzijds de uitvoeringstermijnen van het bouwproces van 
nabij te bewaken en om er anderzijds een globaal zicht op te krijgen en om dus een doelstelling 
te definiëren voor prijsbewust bouwen en overschrijdingen van het leningsplafond te 
voorkomen. 

De SHM onderneemt inspanningen om de huurlasten te beheersen. De huurlasten liggen in 
vergelijking met andere SHM’s aan de lage kant. Het sensibiliseren van de huurders om de 
energielasten te verminderen zit ingebakken in de genen van ZK. 
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4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 
Beoordeling: goed 

ZK hanteert een uitgeschreven procedure voor het bestrijden van huurdersachterstal. Door het 

aanbieden van afbetalingsmogelijkheden en begeleiding vermijdt de SHM zoveel mogelijk 

uithuiszettingen van huurders. De SHM werkt samen met de OCMW’s voor de opvolging van 

huurdersachterstallen en met het CAW, de politie en de OCMW’s voor huurders die een 

problematische wooncultuur hebben of overlast veroorzaken. De visitatiecommissie beoordeelt 

de inzet van ZK voor woonzekerheid als goed. 

 ZK houdt cijfermateriaal bij en registreert de redenen van vertrek van huurders. Op basis van 

deze cijfers kan de SHM afleiden dat het aantal opzeggingen stabiel is (tussen de 70 en de 80 

per jaar) en dat de redenen ervan gelijk blijven (overlijden en verhuis naar woonzorgcentrum 

vormen een derde van de redenen). De visitatiecommissie waardeert dit initiatief omdat deze 

registratie van objectieve data grondige analyses mogelijk maakt en tendensen zichtbaar 

maakt. Dit kan bijdragen tot het versterken van de woonzekerheid. 

 De huurdersachterstal is sterk afgenomen sinds 2010. In 2009 lag ze op 2,94% om geleidelijk 

te dalen naar 1,17% in 2013. Volgens de SHM is dit het resultaat van een doorgedreven 

inspanning om huurderachterstallen op te volgen. Ondanks het feit dat het patrimonium de 

laatste jaren sterk is toegenomen, waarmee ook de te ontvangen huurgelden en huurlasten 

zijn gestegen, is de huurdersachterstal in absolute cijfers afgenomen. Het opvolgen van 

huurdersachterstal vereist dagelijkse aandacht zegt de SHM, waarbij contact en 

communicatie met de huurder centraal staan. ZK geeft aan dat de vrij hoge 

huurdersachterstal van 2009 ook het gevolg is van de overname eind 2008 van de SHM 

Netedal. Met slechts 150 huurwoningen bleek er bij de SHM een grote huurdersachterstal te 

zijn. Om daaraan te verhelpen heeft de SHM een personeelslid aangeduid met als 

verantwoordelijkheid deze huurdersachterstal te doen afnemen. Tegelijk maakte de SHM een 

procedure huurdersachterstallen op. De opvolging van de huurdersachterstal en van de 

behaalde resultaten is maandelijks een agendapunt van het directiecomité en van de raad van 

bestuur. Indien nodig kunnen deze beleidsorganen snel bijsturen. 

 Om de woonzekerheid van huurders te garanderen, kiest ZK expliciet voor een samenwerking 

met de OCMW’s en met het CAW van het actieterrein. ZK heeft in de procedure voorzien dat 

de eigen sociale dienst zowel schriftelijk als mondeling de huurder zal benaderen in geval van 

huurdersachterstal. Ze speelt kort op de bal want het eerste schrijven verstuurt ze reeds na 

10 dagen achterstal. ZK verzendt een tweede brief 5 werkdagen later en tenslotte neemt ze 

telefonisch contact op met de huurder na een derde schrijven (na 15 dagen 

huurdersachterstal). Ze peilt daarbij naar de achterliggende reden van de achterstal. Op dat 

moment neemt de SHM ook contact op met het OCMW - ongeacht het inkomen van de 

huurder - met de vraag om te bemiddelen. Indien nodig zal ZK samen met de huurder en het 

OCMW een aflossingsplan opstellen. Dit kan op alle momenten in de procedure. De 

medewerkers van de OCMW’s gaven tijdens de visitatiegesprekken aan dat ze geen volledig 

zicht hadden op deze achterstallenprocedure en zijn vragende partij om een toelichting van 

de SHM (zie 6.2). Indien de huurder niet reageert, stuurt de SHM het dossier door naar het 

vredegerecht voor een minnelijke schikking of leidt ze een procedure in met een 

verzoekschrift tot huurontbinding. De huurder krijgt dan nog de kans om het voorgestelde 

afbetalingsplan te aanvaarden of de achterstand volledig af te lossen. De huurder krijgt steeds 
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een volledig overzicht van de totale schuld en kosten, met het verzoek over te gaan tot 

betaling. Betaalt de huurder niet, dan volgt er een uithuiszetting door een 

gerechtsdeurwaarder. 
 

  De SHM werkt ook samen met het CAW de Kempen in het kader van de opvolging van de 
huurders met (terugkerende) huurdersachterstallen. Het CAW zet in op preventieve 
woonbegeleiding van deze huurders (zie OD 4.2). ZK doet daarnaast aanmeldingen bij het 
CAW van huurders die overlast veroorzaken die een uithuiszetting tot gevolg kan hebben (zie 
OD 4.2). De SHM overlegt hierover ook met de wijkpolitie. CAW, wijkpolitie en SHM gaan 
soms samen op huisbezoek bij de huurder, waarbij gezocht wordt naar de achterliggende 
oorzaken van de problemen. Door de samenwerking met het CAW krijgen de huurders 
bijkomende kansen om zelf de probleemsituatie te verhelpen en een uithuiszetting te 
vermijden. Deze samenwerking komt in dit rapport tevens aan bod bij de beoordeling van OD 
4.2. 

De visitatiecommissie waardeert de inzet van ZK om de woonzekerheid van haar huurders te 

garanderen door voor huurders met betalingsmoeilijkheden en problematisch woongedrag 

verschillende samenwerkingsverbanden uit te bouwen met de OCMW’s, het CAW en de 

wijkpolitie. De woon- en welzijnsactoren uit het actieterrein bevestigden dit tijdens de 

visitatiegesprekken. Er zijn zeer weinig uithuiszettingen. De visitatiecommissie raadt ZK wel aan 

om de OCMW’s te informeren over de procedure huurdersachterstal, gezien de terreinwerkers 

deels hier niet van op de hoogte waren. 

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan 
Beoordeling: goed 

ZK beschrijft in haar missie- en visietekst dat zij bijzondere aandacht besteedt aan de impact van 

de sociale huisvestiging op zowel de leefgemeenschap als het leefmilieu. Daarom streeft ZK naar 

een leefbare en vitale woonomgeving. Zij zet in op sociale vermenging en ruimtelijke kwaliteit. Ze 

beschouwt het als haar opdracht om bruggen te bouwen. Bij overlast treedt ZK op een snelle, 

duidelijke en consequente wijze op zonder het sociaal aspect uit het oog te verliezen. Ten slotte 

besteedt de SHM aandacht aan de inplanting van de sociale woningen omdat dit de kwaliteit van 

het leven van de bewoners ten goede komt en onderlinge sociale contacten bevordert. Zij 

definieert dat als ‘architecturale sociale duurzaamheid.’ De visitatiecommissie vindt dat de SHM 

zich sterk inzet om leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Daarom beoordeelt ze de prestaties 

van ZK als goed. 

 De SHM besteedt in de missie- en visienota bijzondere aandacht aan de impact van sociaal 

wonen op zowel de leefgemeenschap als het leefmilieu. ZK zet in op sociale vermenging en 

ruimtelijke kwaliteit. De SHM neemt dit als uitgangspunt voor haar verdere acties. “ZK werkt 

er op verschillende niveaus aan: op individueel vlak zet zij zich in voor het oplossen van 

burenconflicten; op wijkniveau streeft zij naar een ‘uitgebalanceerde sociale vermenging’ en 

bewonersparticipatie” (zie OD 4.3). De SHM zet ook in op de communicatie met de bewoners 

(zie OD 6.1). Ten slotte streeft zij naar ‘architecturale sociale duurzaamheid’ (zie OD 1.1 en OD 

2.2). ZK realiseert gemengde projecten met sociale huur- en koopwoningen, private woningen 

en andere voorzieningen al dan niet met een publiek karakter (zie OD 3.1) en een goede 

vermenging van doelgroepen. Daarbij voorziet de SHM waar mogelijk seniorenwoningen, 

woningen voor kleinere of grotere gezinnen en appartementen. ZK heeft aandacht voor het 

opwaarderen van de buitenruimte en integreert de woningen met respect voor het milieu en 

de historische achtergrond van de panden. Voorbeelden hiervan zijn ‘De Blokskens’ en de 
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Oude Pastorij in Zandhoven, in Westerlo de P.E. Peetersstraat en de Lindelaan in Herenthout 

(zie OD 1.1). 
 

 Op wijkniveau vindt de SHM dat de omgeving zo dient ingericht te worden dat ze de kwaliteit 
van leven van de bewoners bevordert en onderlinge sociale contacten faciliteert. Zij opteert 
bij de nieuwe realisaties vaak voor kleinschalige projecten met een aanbod van verschillende 
woningtypes (zie OD 1.1, OD 1.5 en OD 2.3). De SHM zet in op een aantrekkelijke, 
toegankelijke, open en veilige omgeving. ZK houdt rekening met inplanting van groen, 
pleintjes en petanque-banen (Grobbendonk, wijk Rerum Novarumstraat). Belangrijk vindt de 
SHM dat er voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare 
verlichting, groen en openbaar vervoer aanwezig zijn (zie onder andere Zoerle-Parwijs, project 
‘Sint Antonius-pleintje’ en ‘Akkerrode’ in Laakdal). Zittende huurders die hun woning wensen 
te verwerven, zullen deze kans krijgen van ZK. ZK motiveert deze keuze door te stellen dat 
eigenaars in een wijk “meestal zorgen voor een verhoogde sociale controle en een verbeterd 
imago”.  
 

 Concrete leefbaarheidsproblemen situeren zich voornamelijk in de wijken Roteinde (Herselt), 
Pijpelheide (Booischot) en Akkerrode (Laakdal). De actoren waarmee de visitatiecommissie 
sprak, benoemden de leefbaarheidsproblemen als hangjongeren, klein vandalisme en 
drugsgebruik. De SHM werkt voor dit soort leefbaarheidsproblemen samen met de 
wijkpolitie. Ze zal samen met de wijkagent op huisbezoek gaan. Er is ook sprake van 
geluidsoverlast (in de woningen zelf maar ook daarbuiten). 
 

 Iedere huurder die een melding van een leefbaarheidsprobleem wil doen, dient het 
meldingsformulier te gebruiken, dat ook op de website staat. In eerste instantie vraagt de 
SHM aan de melders om met de betreffende huurders een gesprek te voeren. ZK stelt dat 
deze aanpak, op langere termijn, een gunstig resultaat oplevert. Soms is het opleggen van 
bepaalde zaken of het tussenbeide komen in bepaalde omstandigheden toch noodzakelijk. 
Het volgen van een concrete procedure in burentwisten is evenwel geen sinecure stelt de 
sociale dienst van de SHM aangezien de oorzaak en aard van de problematiek erg verschillend 
kunnen zijn. Na het invullen van het meldingsformulier, nodigt de directeur de meldende 
huurder eventueel uit voor een gesprek op kantoor en brengt de betrokken huurders op de 
hoogte van de vermeende overlast/hinder. De directeur wijst deze laatsten op de bepalingen 
van het huurcontract, het reglement van inwendige orde en de eventuele sancties, zoals 
bijvoorbeeld het voorstel tot verhuis binnen de wijk of een huuropzeg. Indien de feiten 
aanhouden, schakelt de SHM de wijkinspecteur in die samen met een maatschappelijk werker 
van de SHM op huisbezoek gaat. Daarnaast kan er eventueel een verzoeningsprocedure voor 
de vrederechter opgestart worden door de huurders. 
 

 De dienst leefbaarheid en de eigen technische dienst zitten ook geregeld samen om 
informatie uit te wisselen rond huurders, in het kader van zaken die waargenomen worden 
tijdens de herstellingen die de eigen arbeiders uitvoeren. Zij nemen samen met het team 
leefbaarheid de rol op van ‘ogen en oren’ van de SHM. 
 

 ZK heeft sinds 15 oktober 2013 een samenwerkingsverband met CAW de Kempen dat kadert 
in preventieve woonbegeleiding. ZK stuurt huurders door die bepaalde moeilijkheden hebben 
die een uithuiszetting tot gevolg kunnen hebben. Het doel is door middel van een snelle 
detectie van huurders met betalingsmoeilijkheden en/of met leefbaarheidsproblemen of die 
hun woning niet correct onderhouden, uithuiszetting te vermijden. CAW de Kempen en ZK 
werken daarvoor samen met de OCMW’s van Westerlo, Herselt en Laakdal. De samenwerking 
is beperkt tot deze gemeenten omdat de personeelsinzet van het CAW, een halftijds 
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medewerker, een uitbreiding niet toelaat. Preventieve woonbegeleiding wordt normaal 
voorzien voor een periode van gemiddeld 9 maanden. Wanneer de huurder zich niet houdt 
aan de gemaakte afspraken of zelf afziet van verdere begeleiding, zet het CAW de begeleiding 
stop. Hier zijn gevolgen aan verbonden al naargelang de problematiek. Een van de gevolgen 
kan huurontbinding zijn. In 2013, het jaar van de start van de samenwerking, werd er 1 
dossier opgestart dat betrekking heeft op een huurder die lijdt aan verzamelwoede. In 2014 
betrof het 8 huurders en in 2015 zijn er 6 dossiers lopende. Tenslotte organiseert de SHM 
multidisciplinair overleg over sommige huurdersdossiers. De SHM benadert bij bepaalde 
concrete probleemsituaties het OCMW, het CAW, de dienst Geestelijke Gezondheidszorg, de 
wijkpolitie, de huisdokter, gezinshulp of andere actoren. 
 

 ZK zet ook in op een versnelde toewijzing van een sociale woning bij probleemsituaties. In dit 
kader moet elke toeleider (netwerk Geestelijke Gezondheidszorg, CAW, bijzondere jeugdzorg 
of OCMW) zich ertoe verbinden een begeleidingsovereenkomst met de huurder en de SHM af 
te sluiten. De focus wordt daarbij gelegd op de woonsituatie met afspraken rond onderhoud, 
wooncultuur, samenleven met buren en tijdig betalen van de huur. De welzijnsactoren 
waarmee de visitatiecommissie sprak, loofden het feit dat een versnelde toewijzing mogelijk 
is bij ZK en de inzet die de SHM bij concrete dossiers vertoont. De visitatiecommissie vindt dit 
een uitstekend initiatief daar dit kan bijdragen tot het voorkomen of oplossen van 
leefbaarheidsproblemen en een globale aanpak van de sociale problematiek van de huurder 
bevordert. De visitatiecommissie beveelt de SHM aan om deze samenwerkingen met het 
OCMW te formaliseren (zie OD 5.5 en OD 6.1) daar dit de informatieoverdracht op alle 
niveaus zal bevorderen en ook de vele initiatieven van ZK kenbaarder zal maken bij de 
OCMW’s. 

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: goed 
 
ZK vindt bewonersparticipatie belangrijk. Sinds 2009 organiseert de SHM buurtvergaderingen en 
buurtoverleg in de bestaande en nieuwe wijken. Dit geeft volgens de SHM aan de huurder de 
mogelijkheid om zelf een gezellige woonomgeving uit die bouwen. De wijk kan bijvoorbeeld een 
goede naam krijgen als gezellige buurt. Daarnaast ondersteunt de SHM ook buurtfeesten en stelt 
zij buurtlokalen voor de huurders ter beschikking. ZK organiseert tevens informatievergaderingen 
bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. ZK ontwierp ook unieke systemen die sommige huurders 
toelaten om hun eigen energieverbruik op te volgen. De visitatiecommissie beoordeelt de 
prestaties van de SHM als goed. 
 

 ZK organiseert bewonersvergaderingen sinds 2009 (het jaar van oprichting van de sociale 
dienst, nu ‘leefbaarheidsteam’ genaamd) in alle gemeenten, van het actieterrein. Het betreft 
hier zowel informatievergaderingen over nieuwbouwprojecten (Berlaar, Welvaartstraat - 
Herselt, Gust Vandenheuvelstraat - Grobbendonk, Wijnrankplein) als over renovatieprojecten 
(schrijnwerkerij vervangen in Laakdal, Toekomststraat - Herstelt, Roteinde). De 
visitatiecommissie kon de presentaties van de SHM inkijken evenals enkele verslagen van 
deze bewonersvergaderingen. In 2015 behandelde ZK op deze overlegmomenten thema’s 
zoals sluikstorten, het poetsen van buitenramen, het onderhoud van de regenwaterinstallatie, 
hoe ventilatie gebruiken en de nieuwe huurprijsberekening. De welzijnsactoren waarmee de 
visitatiecommissie sprak, bleken hiervan niet op de hoogte te zijn. De huurders geven aan 
deze informatievergaderingen te waarderen, maar zouden graag meer uitleg krijgen rond de 
individuele afrekeningen van de collectieve nutsinstallaties (bijvoorbeeld Sint-
Antoniuspleintje, Westerlo en Schransstraat, Vorselaar). De aanwezige woon- en 
welzijnsactoren bevestigden dat huurders met een aantal vragen hierover blijven zitten. De 
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SHM meldde aan de visitatiecommissie dat zij in de toekomst preventief – voor het toezenden 
van de afrekeningen – vergaderingen zal organiseren met als thema deze afrekeningen. 
Rekening houdend met de complexiteit van de afrekeningen van collectieve nutsinstallaties 
en de bezorgdheden van de huurders hieromtrent raadt de visitatiecommissie aan dat de 
SHM een blijvend aandachtspunt maakt van informatieverstrekking over deze afrekeningen.  
 

 ZK organiseert informatievergaderingen bij renovatieprojecten waarbij zij de huurders en 
omwonenden inlicht over de duur en de aard der werken en de mogelijke hinder welke deze 
kunnen veroorzaken. ZK beantwoordt ook alle vragen van aanwezigen. Tenslotte nodigt zij 
alle nieuwe huurders en omwonenden uit bij de eerste ingebruikname van de nieuwe sociale 
woningen met een collectieve sleuteloverhandiging. De visitatiecommissie raadt de SHM aan 
om deze informatievergaderingen verder uit te bouwen door huurders hun advies te vragen 
rond de vooropgestelde renovaties en hen vroeger in dit renovatieproces te betrekken. Dit zal 
een grotere betrokkenheid van de bewoners teweeg brengen omdat ze inspraak krijgen in het 
beleid en ze zich meer verantwoordelijk voelen voor het wijkgebeuren. 
 

 ZK organiseerde in 2011 in de Kapelaan Francklaan te Booischot en in de Schransstraat in 
Vorselaar sessies om de huurders te informeren over het proefproject dat ze in samenwerking 
met externe partners, gespecialiseerd in rationeel energieverbruik, opzette (Synpack, CEM en 
ESESH). Het doel van dit project was om het bewustzijn rond energieverbruik te verhogen. ZK 
ontwikkelde twee websites hiervoor: de eerste toegankelijk voor de huurders om het eigen 
verbruik van gas, water en elektriciteit op te volgen en de andere voor ZK om de collectieve 
installaties op te volgen en te optimaliseren. ZK onderneemt gerichte acties om 
‘grootverbruikers’ meer energiebewust te maken. ZK gaf aan de huurders in de Schransstraat 
een Ipad zodat zij de bovenvermelde website konden gebruiken. Hieruit ontstond het idee 
voor het project ‘TRIME’, waarbij ZK het energieverbruik wenst te verminderen bij zijn 
bewoners en het binnenklimaat te verbeteren (zie OD 2.2). ZK werd door de Europese 
Commissie uitgenodigd in 2013 om dit project uiteen te zetten als een ‘best practice’. Zij heeft 
als vervolg hierop in 2015 een team van 60 huurders opgericht, opgeleid als ‘energie-
ambassadeurs’, die de bewoners zullen aanmoedigen om energie te besparen en die een 
vermenigvuldigingseffect dienen te creëren bij de huurders. De visitatiecommissie vindt deze 
energie-ambassadeurs een uitstekend initiatief en raadt de SHM aan dit kenbaar te maken 
aan alle actoren waarmee zij samenwerkt evenals aan de huurders. Zo zouden op de 
bovenvermelde bewonersvergaderingen de energie-ambassadeurs zelf het woord kunnen 
voeren om hun ervaringen met andere bewoners te delen en hen te overtuigen om mee 
energie te besparen. 
 

 ZK richt gemeenschappelijke lokalen in zodat huurders er kunnen samenkomen 
(gemeenschapslokaal Wijnrankplein, Grobbendonk) en ondersteunt de organisatie van 
buurtfeesten door party-tenten ter beschikking te stellen, te helpen met de organisatie of een 
financiële bijdragen te leveren (Herselt, Roteinde - Laakdal, Akkerrode - Berlaar, 
Welvaarststraat). Zij publiceerde hierover een artikel in haar magazine ‘Zonneklaar’ (zie OD 
6.1). De huurders die deel uitmaken van sommige buurtcomités gaven tijdens de 
visitatiegesprekken aan dit te waarderen. 
 

De visitatiecommissie vindt dat de SHM goed presteert op het vlak van het betrekken van 
bewoners omdat ZK de bewoners ook oplossingsgericht laat meedenken over thema’s waarvan zij 
op korte termijn zelf de resultaten zien (bijvoorbeeld het ‘TRIME’-project). Dat zal de huurders 
aanmoedigen om door te zetten en te blijven deelnemen. De visitatiecommissie raadt wel aan om 
de data van de bewonersvergaderingen op de website aan te kondigen en deze beter kenbaar te 
maken bij de actoren (woon- en welzijnsactoren) zodat meer bewoners en eventuele actoren 
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hieraan kunnen deelnemen. Het verloop van de bewonersvergaderingen kan nog verbeterd 
worden volgens de huurders door meer met hen in debat te gaan, hun advies te vragen, 
bijvoorbeeld bij renovatieprojecten, en meer aandacht te besteden aan de afrekening van de 
collectieve installaties (zie OD 3.2, OD 5.6 en OD 6.1). Dit zal de wrevel bij sommige huurders met 
collectieve installaties doen afnemen en zal meer betrokkenheid in het wijkgebeuren doen 
ontstaan bij huurders. De visitatiecommissie stelt voor om intensiever te communiceren over de 
innoverende initiatieven van de SHM met alle huurders en de diverse actoren. Dit kan de 
huurders warm maken en aanmoedigen om die projecten ook in hun wijk toe te passen. Actoren 
kunnen dan correct de bewoners informeren als zij hier naar vragen. Tijdens de 
visitatiegesprekken kon de visitatiecommissie vaststellen dat een aantal betrokkenen niet op de 
hoogte was van de innovatieve activiteiten en acties van ZK. 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie beoordeelt de huisvestingsondersteuning aan de kandidaat-huurders en de 
huurders als goed. De SHM vervult niet alleen haar basisbegeleidingstaken maar werkt ook samen 
met andere partners om de huurders zo goed mogelijk te ondersteunen. 
  

 ZK vervult haar basisbegeleidingstaken zoals vermeld in het KSH goed. Zo werkt zij samen met 
de OCMW’s bij de tweejaarlijkse actualisatie van de kandidaat-huurders. Ook voor het 
inschrijven van nieuwe kandidaten heeft ZK aandacht. Daarvoor kan de woningzoekende een 
afspraak maken op de SHM zelf. De OCMW’s en de woonwinkels kunnen kandidaat-huurders 
helpen met de inschrijving (de inschrijvingsformulieren staan op de website) en deze dan 
doorsturen naar de SHM. Enkel de woonwinkel in Laakdal kan een inschrijving volledig 
afwerken. ZK vraagt zoveel mogelijk informatie op via de Kruispuntbank voor Sociale 
Zekerheid (de adreshistoriek, de gezinssamenstelling, andere relevante gegevens uit het 
Rijksregister, enz.). De OCMW’s zijn tevreden dat zij betrokken worden bij de 
inschrijvingsprocedure; zo kunnen zij hun eigen klanten aanzetten tot en helpen bij het 
doorlopen van procedure en vermindert de kans voor de kandidaat-huurder van schrapping 
uit de registers. ZK werkt nauw samen met de SVK’s uit het actieterrein (zoals ISOM en de 
Zuiderkempen) en verwijst eventuele kandidaten door. De welzijnsactoren bevestigden dat ZK 
veel tijd besteedt aan het begeleiden van de kandidaat-huurders bij het aanduiden van de 
juiste woonkeuzes bij de inschrijving (appartementen en woningen, niet te beperkende keuze, 
enz.). Tevens legt de SHM, samen met de welzijnsactoren, duidelijk uit wat de gevolgen zijn 
van een schrapping uit de kandidaatslijsten. 
 

 ZK gaat op bezoek bij de nieuwe huurders in hun nieuwe woning om de woonsituatie te 
bekijken en een rechtstreeks gesprek met de huurders aan te gaan. Zes maanden na de 
inhuurname gaat het team leefbaarheid bij de nieuwe huurders langs op een huisbezoek. 
Nadien is het echter materieel onmogelijk om alle huurders van haar actieterrein regelmatig 
te bezoeken met de bestaande personeelsbezetting. Het team leefbaarheid krijgt wel 
feedback van de technische dienst die eventuele problemen signaleert (zie OD 4.2). Van deze 
huisbezoeken maakt ZK gebruik om te peilen naar de tevredenheid van de klanten (zie OD 
6.3). 
 

 Indien er na een huisbezoek blijkt dat er zich een reëel probleem stelt zal de SHM extra 
huurdersondersteuning zoeken via een partner (bijvoorbeeld het OCMW of het CAW). De 
SHM zal ook andere organisaties raadplegen en vragen tussen te komen (zie OD 4.1 bij 
huurdersachterstal en OD 4.2 bij overlast). ZK werkt samen met welzijnsorganisaties (Huize 
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Eigen Haard, Zevenbergen, Medisch Pedagogisch Instituut) voor specifieke doelgroepen (zie 
OD 1.5). 
 

 ZK verspreidde recent de geactualiseerde brochure ZieZo! waaraan de SHM meewerkte om 
nieuwe inzichten omtrent duurzaamheid in op te nemen. In deze brochure zijn de rechten en 
plichten van de huurder beschreven met betrekking tot onderhouds- en herstelplichten. ZK 
stelt ook een aanvraagformulier ter beschikking waarbij de huurders kunnen vragen of ze iets 
mogen bouwen of verbouwen. Dit formulier is terug te vinden op de website. De huurders 
gaven tijdens de visitatiegesprekken aan dit aanvraagformulier te kennen. In de periodieke 
nieuwsbrief legt ZK uit hoe de huurder een herstelling kan doorgeven via de telefoon 
(keuzetoetssysteem). Dit helpt huurders om snel bij de juiste dienst terecht te komen. 
 

 De SHM geeft in haar nieuwsbrief (zie OD 6.1) concrete tips en informatie over rationeel 
watergebruik, het voorkomen van bevroren waterleidingen en energiebesparende 
maatregelen. De huurders met wie de visitatiecommissie sprak, waarderen dit. 
 

 De SHM vindt het belangrijk dat in het kader van de ‘sociale duurzaamheid’ de energiefactuur 
van de huurder zo laag mogelijk ligt en wenst verder in te zetten op de ‘vertaling’ van de 
nieuwe technieken naar nieuwe attitudes bij de bewoners. Daarom zette de SHM samen met 
het Kenniscentrum Energie van de Thomas More-hogeschool een project op waardoor 
huurders van de Schransstraat (Vorselaar) nauwgezet hun energieverbruik kunnen opvolgen 
en vergelijken met het gemiddelde verbruik van de buurt. Ze ontwikkelde ook in 2010 een 
communicatiemodel (CEM) om de huurders met abnormaal verbruik en een hoge energiekost 
intensief te begeleiden. Zo ziet de huurder direct wat hij moet betalen als hij een kwartier zijn 
haardroger gebruikt of de thermostaat een graadje hoger zet. Dit CEM-project bevat ook een 
test en een hele reeks tips om energie te besparen. De visitatiecommissie vindt dit een goede 
praktijk omdat een duidelijke visie op duurzaam bouwen en wonen gekoppeld wordt aan de 
sensibilisering en begeleiding van de grootste energieverbruikers (zie OD 3.2). De 
visitatiecommissie raadt de SHM aan om dit initiatief kenbaar te maken bij alle huurders en 
hier ook bewonersvergaderingen rond te organiseren in al de wijken voor alle bewoners. 
Immers, alle bewoners kunnen energie besparen door deze tips. 
 

 De medewerkers van het team leefbaarheid organiseren regelmatig overleg over huurders 
met problematisch woongedrag met het CAW, het OCMW en de politie en eventueel andere 
diensten (thuishulp) (zie OD 4.1 en OD 4.2). Dit komt de leefbaarheid ten goede. 
 

 ZK neemt ook andere initiatieven om de huurder te ondersteunen, naast de 
basisbegeleidingstaken. Zo helpt de SHM de huurders bij mutaties met het opmaken van de 
administratieve documenten en vult de formulieren in, onder andere voor de 
nutsvoorzieningen. Daarnaast heeft ZK voor het melden van gebreken (24 uur op 24 uur) een 
permanentie georganiseerd waar de huurders terecht kunnen buiten de kantooruren. Een 
team van interne en externe werkmannen staan paraat om bij echte noodgevallen over te 
gaan tot de gevraagde interventie. De huurders waarmee de visitatiecommissie sprak, kenden 
dit nummer en gebruikten het reeds meermaals.  

 
PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
Eindoordeel: goed 
 
ZK is bekommerd om het welzijn van de huurder: zij besteedt aandacht aan de leefbaarheid en 
werkt bij problematisch woongedrag samen met andere organisaties zoals het CAW. ZK staat 
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open voor versnelde toewijzingen, gekoppeld aan een begeleiding door de toeleider. Zij 
onderneemt acties op wijkniveau en op individueel vlak, door op huisbezoek te gaan eventueel 
samen met de wijkpolitie. ZK richt haar wijken in met petanquebanen, speelpleintjes en groen. 
Daarnaast organiseert zij rond diverse thema’s bewonersvergaderingen in de verschillende 
gemeenten van haar actieterrein. Deze vergaderingen kunnen verder uitgebouwd worden tot 
echte inspraakmomenten waardoor de bewoners meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
zullen tonen bij het wijkgebeuren.  
 
De SHM beschikt over een degelijke procedure huurdersachterstal die de huurder met 
betalingsproblemen voldoende kansen biedt om op elk moment een betalingsplan af te sluiten. 
Zij werkt ook samen met het CAW en het OCMW om de huurder aan te zetten zijn achterstallen 
te betalen. 
 
ZK zet in op de basisbegeleidingstaken van ondersteuning van de huurder en heeft specifieke 
aandacht voor het beperken van het energieverbruik van de bewoners. Zij werkte hier met een 
innovatief communicatiemodel met tips en tricks en mobiliseert daarvoor 60 huurders als 
energie-ambassadeur. De visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk. 
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4.5 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar  
Beoordeling: goed 
 
Aan de hand van de analyse van de financiële ratio’s voor de periode 2010 tot en met 2014 en de 
financiële planning voor de volgende jaren beoordeelt de visitatiecommissie de financiële 
leefbaarheid van ZK als goed. 
 

 De financiële ratio’s schetsen een gemengd beeld van de financiële toestand van de SHM: 

 de gecorrigeerde liquiditeitsratio in enge zin geeft weer in welke mate de SHM in 
staat is om haar financiële verplichtingen op korte termijn na te komen. Wanneer de 
ratio lager is dan 1, stelt er zich op dit vlak een probleem. Deze ratio voldeed in de 
periode 2010 tot en met 2014 enkel in 2012 aan de norm. De liquiditeitsratio houdt 
geen rekening met de voorraad gebouwde maar nog niet verkochte woningen (in 
casu een 14-tal, zie OD 1.2 en OD 3.1), terwijl deze voorraad bij een SHM met zowel 
huur- als, weliswaar beperkte, koopactiviteiten een rol speelt. De kosten lopen 
namelijk op in de loop van een aantal jaren en de verkoopopbrengst situeren zich in 
een ander jaar. Dit verklaart voor een deel de liquiditeitsratio van ZK. In 2015 zal deze 
ratio verbeteren aangezien de SHM in dat jaar reeds 7 van de 8 koopwoningen heeft 
verkocht van het project Watersportlaan (Zandhoven) en 4 van de 6 in het project 
‘Kapelaan Franklaan’ (Booischot – 1 woning werd verkocht in 2014). Deze projecten 
werden gerealiseerd in de loop van 2013 en 2014, terwijl er in die jaren nauwelijks 
andere verkopen waren en dus geen opbrengsten. Tevens diende de SHM in 2013 bij 
de afrekening 2012 en 2013 van de GSC het bedrag van 515.997 euro terug te 
betalen. Bepaalde forfaits voor de aanvaarde kosten werden door een aanpassing van 
de reglementering met terugwerkende verlaagd. Dit was erg nadelig voor de SHM. De 
liquiditeitsratio van 2014 bedroeg slechts 0,45; 

 de netto winstmarge uit de gewone bedrijfsvoering voldeed in 2014 met 3,67% aan 
de norm (norm is hoger dan 0%). In de periode 2010 tot en met 2013 lag de netto 
winstmarge telkens boven de norm (rond de 4%) met uitzondering van 2013 toen die 
negatief was met -3,58%, ten gevolge van de bovenvermelde teruggave van de GSC. 

 een netto vrije cash flow marge uit de gewone bedrijfsvoering - de verhouding 
tussen de periodiek terugkerende uitgaven en de terugkerende inkomsten - die 
minder dan 100% bedraagt wil zeggen dat er meer inkomsten zijn dan uitgaven. Om 
de financiële positie van de SHM echt te kunnen versterken, mag deze ratio niet 
hoger liggen dan 85%. Hoe lager dit kengetal hoe meer de SHM zich in de veilige zone 
bevindt. De netto vrije cashflow marge uit de gewone bedrijfsvoering bedroeg 94% in 
2014 en lag ook in de periode van 2010 tot en met 2013 telkens boven de norm van 
85% maar vertoonde wel een constante positieve evolutie. Dit was het gevolg van de 
stijging van de huurinkomsten ten gevolge van de substantiële uitbreiding van het 
patrimonium en een onder controle houden van de personeelskosten. De 
visitatiecommissie wenst er onmiddellijk aan toe te voegen dat in de periode 2011 tot 
en met 2013 slechts 20% van de SHM’s de 85%-norm hebben gehaald; 

 de solvabiliteit is een vierde financiële ratio om de financiële leefbaarheid van een 
SHM te toetsen. De solvabiliteit geeft de graad van financiële onafhankelijkheid aan 
en wordt weergegeven als de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van 
het totale vermogen. Een solvabiliteit van 10% wordt als een minimum beschouwd 
om de terugbetaling van vreemd vermogen aan de schuldeisers te waarborgen. 
Omdat deze ratio sterk afhankelijk is van de historiek van een SHM wordt het 
resultaat niet toegerekend aan de prestatie van de SHM: de visitatiecommissie 
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beoordeelt de solvabiliteitsratio dus niet. Ter indicatie geeft de visitatiecommissie 
mee dat deze ratio in de periode 2010 tot en met 2014 schommelde rond de 6%. 
 

 De financiële leefbaarheid van ZK is momenteel matig tot goed te noemen. De financiële 
planning, opgemaakt samen met de VMSW (zie OD 5.4), onderbouwt de bovenstaande 
analyse en wijst op een vrije cashflow uit de gewone bedrijfsvoering die nipt positief blijft. 
Indien bijkomend met de investeringsuitgaven rekening wordt gehouden, evolueert de 
liquiditeit wel geleidelijk aan in de negatieve zin. De verkoopopbrengsten van de 
koopwoningen en van de sporadisch verkochte huurwoningen evenals de Europese subsidies 
(zei OD 2.2) kunnen daaraan gedeeltelijk verhelpen. Er dient ook aangestipt te worden dat de 
voorziene jaarlijkse stijging van de huurinkomsten met 1% in de financiële planning 
conservatief is ingeschat. 

 

 Voor de meeste SHM’s met koopactiviteiten heeft het afschaffen van de daarmee verbonden 
subsidies vergaande gevolgen. Om haar koopactiviteiten te kunnen uitvoeren is het belangrijk 
dat een SHM beschikt over voldoende liquide middelen om gronden en panden aan te kopen 
(zie OD 1.4) en voor de financiering van de bouwkosten. Grondbezit is een belangrijke 
voorwaarde voor de SHM om nieuwe sociale koopwoningen te kunnen realiseren. De 
visitatiecommissie gaat ervan uit dat de gevolgen van het afschaffen van de subsidies voor 
koopactiviteiten voor ZK op korte en middellange termijn zullen meevallen. De SHM is geen 
hoofdrolspeler in het realiseren van het BSO-koop in de gemeenten van het actieterrein 
waardoor er weinig of geen druk is om nog (moeilijk verkoopbare8) woningen te realiseren. 
Verder zet de SHM vooral in op inbreidingsgericht bouwen en, waar mogelijk, gemengde 
projecten (zie PV 1). ). Daarbij is de kans reëel dat de woonactoren dergelijke gemengde 
projecten zullen blijven ondersteunen onder een of andere vorm, al is het maar om de sociale 
mix te garanderen. Tijdens de gesprekken met de woonactoren werd dit bevestigd (zie OD 
3.1). 

 
De visitatiecommissie adviseert om de nodige voorzichtigheid aan de dag te blijven leggen en de 
financiële toestand van de SHM constant op te volgen, gebruik makend van een financieel 
planningsinstrument (zie OD 5.4). De werkingskosten bij deze SHM vallen relatief gezien mee (zie 
OD 5.2) maar ze financiert redelijk veel renovatiewerken met eigen middelen (zie OD 3.1) en dient 
de geplande uitbreiding van de kantoorruimte met eigen middelen te betalen. Daardoor blijft er 
weinig financiële speelruimte over. De SHM dient daarom grote fluctuaties in haar 
onderhoudsuitgaven, die in principe altijd gefinancierd worden met eigen middelen, te 
voorkomen.  
 
OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie constateert een goede kostenbeheersing door de SHM. In 2014 behoorden 
de totale werkings- en onderhoudskosten per woning tot de laagste van de sector. De SHM heeft 
de frictie- en de structurele leegstand onder controle. De visitatiecommissie beoordeelt de 
prestaties op deze operationele doelstelling als goed. 

 

 De totale werkings- en onderhoudskosten per woning schommelden in de periode van 2011 
tot en met 2014 rond de 1.100 euro jaar. In 2010 bedroegen ze nog 1.260 euro, in 2014 

                                                
8 :  door het wegvallen van de subsidies voor de koopactiviteiten zullen de verkoopprijzen waarschijnlijk hoger zijn waardoor de kans stijgt 

dat ze niet meer betaalbaar zullen zijn voor het doelpubliek, dat aan inkomensvoorwaarden dient te voldoen (eventueel voor de vaak 

noodzakelijke hypothecaire sociale lening). 
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daalden ze tot 1.045 euro per woongelegenheid. In 2014 kende slechts 15% van de SHM’s 
lagere gemiddelde werkings- en onderhoudskosten. In de periode 2010 tot en met 2014 werd 
de ‘positie’ van de SHM t.o.v. de andere SHM’s alsmaar beter.  

 

 De totale werkings- en onderhoudskosten beliepen 2,05 miljoen euro in 2013. De 
personeelskosten en de uitbestede onderhouds- en herstellingswerkzaamheden vormen de 
twee grootste uitgavenposten.  

 De personeelskosten bedragen ongeveer 1,13 miljoen euro per jaar. De SHM heeft 
8,56 bedienden per 1.000 woningen (referentiejaar 2014) in dienst, wat hoog is in 
vergelijking met de sector. Indien men de vergelijking maakt op basis van alle 
personeelsleden (dus inclusief arbeiders) per 1.000 woningen (9,88 VTE) dan blijkt dat 
in 2014 de SHM tot de middenmoot in Vlaanderen behoort. De SHM heeft een 
beperkte eigen technische dienst (3 arbeiders). Veel werken en interventies besteedt 
ZK uit: van de 3.032 werkbonnen in 2014 was dit ongeveer 2.250 of 74%).  

 Daarnaast heeft de SHM voor ongeveer 0,73 miljoen euro diensten uitbesteed in 
2014, voornamelijk voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden of ongeveer 
367 euro per woongelegenheid per jaar.  

 

 De SHM neemt maatregelen om kosten te beheersen. De visitatiecommissie ervaart de 
organisatie als kostenbewust. Enkele voorbeelden: 

 iedere uitgave wordt kritisch doorgelicht op noodzaak. Dit zit gedeeltelijk ingebakken 
in de toegekende delegatiebevoegdheid voor aankopen, waarbij bepaalde aankopen 
vanaf bepaalde drempels door meerdere personen dienen goedgekeurd te worden; 

 de groeninrichting wordt zoveel mogelijk overgedragen aan het openbaar domein 
waardoor de gemeente instaat voor het onderhoud ervan. De kosten voor het 
groenonderhoud zijn minimaal; 

 de SHM houdt regelmatig aanbestedingen voor de noodzakelijke diensten en 
leveringen. Voor de mobiele telefonie kon de SHM in 2015 bijna een besparing van 
70% realiseren; 

 ZK participeert in groepsaankopen, bijvoorbeeld voor kantoormateriaal met de koepel 
van de SHM van de regio Kempen; 

 de personeelskosten werden de voorbije jaren licht gedrukt door bij iedere 
vervangingsaanwerving vooraf goed te bepalen wat het gewenste opleidingsniveau is. 

 

 De contractwijzingen ten opzichte van het aanbestedingsbedrag bij renovatie- en 
nieuwbouwprojecten (huur en koop) kunnen beter onder controle gebracht worden al zijn er 
wat verschoningsgronden (zie OD 3.1). 

 

 De frictieleegstand was in de periode 2010 tot en met 2013 vrij constant met ongeveer 0,7% 
om in 2014 te stijgen naar 1,71%. Ongeveer 30% van de SHM’s had een hoger percentage aan 
frictieleegstand in dat jaar, terwijl in de voorgaande jaren ZK behoorde tot de 30% SHM’s met 
de laagste frictieleegstand. De stijging in 2014 is het gevolg van het feit dat er sedert medio 
2014 een nieuwe procedure wordt uitgetest bij een verhuisbeweging (zie OD 2.1). Terwijl 
daarvoor de woning in goede staat werd gebracht terwijl de nieuwe huurder de woning reeds 
betrokken had, renoveert de SHM nu eerst de woning en laat dan pas de nieuwe huurder de 
woning betrekken. De SHM heeft onder andere voor deze nieuwe aanpak gekozen omdat dit 
minder overlast veroorzaakt voor de nieuwe huurder. Uit de data die de SHM ter beschikking 
heeft gesteld blijkt dat de gemiddelde frictieleegstand op het moment van de visitatie twee 
maanden bedroeg. 
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 De structurele leegstand steeg de voorbije jaren van ongeveer 0,22% in 2010 naar ongeveer 
1,11% in 2014. Een meerderheid van ongeveer 60% van de SHM kende in die periode een 
hogere structurele leegstand. De stijging is vooral te wijten aan twee lopende 
renovatieprojecten: het project Wijngaardbos te Laakdal en het project Markt te Vorselaar.  

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

De SHM scoort goed op het vlak van het voorkomen en bestrijden van huurdersachterstal. Ze 
hanteert daartoe een strikte procedure huurdersachterstal met korte opvolgingstermijnen en met 
op ieder moment ruimte voor het opstarten van een afbetalingsplan. De totale 
huurdersachterstal bedroeg 1,14% in 2014. Hoewel de cijfers tussen SHM’s niet absoluut 
vergelijkbaar zijn, zijn ze wel richtinggevend. Bij 4/5 van de SHM’s ligt de huurdersachterstal 
hoger. De huurdersachterstal vertoont al een aantal jaren een dalende trend. ZK bestrijdt 
domiciliefraude en sociale fraude. 

 

 ZK hanteert een strikte procedure huurdersachterstal met korte opvolgingstermijnen. De SHM 
probeert de huurders met huurdersachterstal te beschermen om niet in een uitzichtloze 
financiële situatie te komen en zo met uithuiszetting bedreigd te worden. Huurders met 
betalingsproblemen kunnen op elk moment met ZK overleggen om tot een afbetalingsplan te 
komen (zie OD 4.1). 
 

 De totale huurdersachterstal bij ZK bedraagt 1,14% van de in 2014 gefactureerde bedragen 
(maandelijkse huur en huurlasten zowel van de huurders als van de vertrokken huurders). 
Slechts ongeveer 20% van de SHM’s kent lagere huurdersachterstallen. De 
huurdersachterstallen lagen de voorbije jaren wat hoger, namelijk 1,85% in 2010 en zelfs 
2,94% in 2009. Ze vertonen wel een consistent dalende trend, wat het resultaat is van 
concrete inspanningen van de SHM (zie OD 4.1). De visitatiecommissie nuanceert de 
onderlinge positionering evenwel omdat de boekhoudkundige verwerking m.b.t. de 
huurdersachterstallen bij SHM’s erg verschillend kan zijn. Een uniforme boekingswijze 
toegepast door alle SHM’s draagt natuurlijk bij tot de vergelijkbaarheid tussen de SHM’s 
onderling. De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de SHM zich conformeert aan het 
boekhoudreglementering van toepassing op de sector. 

 

 De SHM besteedt aandacht aan het bestrijden van sociale fraude en domiciliefraude. Bij het 
ondertekenen van het huurcontract of bij huisbezoeken wijst de SHM de huurder preventief 
op zijn plicht om ‘bijwoning’ aan te geven. Dit type van fraude bereikt de SHM vooral via 
melding van de technische dienst, via buren of sporadisch ook via de wijkagenten. Het gaat 
om een 20-tal dossiers op jaarbasis. Er wordt ook een beroep gedaan op data van de 
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid om fraude op te sporen. In dergelijk geval vraagt de 
SHM de huurder schriftelijk om uitleg en om zich eventueel in orde te stellen. De SHM doet 
vervolgens het nodige om de aanpassingen aan de huurprijs te berekenen. Indien de huurder 
niet reageert, neemt ZK telefonisch contact op met de huurder en wordt ook het betrokken 
OCMW op de hoogte gebracht. De SHM werkt nauw samen met de wijkpolitie en vraagt via 
de officiële weg een onderzoek aan door de wijkagent. ZK heeft tot nu toch nog geen dossiers 
in het kader van domiciliefraude overgemaakt aan Inspectie RWO voor verder onderzoek. De 
SHM doet inspanningen om domicilie- en sociale fraude te bestrijden, maar de wettelijke 
middelen daartoe zijn volgens haar erg beperkt. De SHM heeft haar werkwijze onlangs 
aangepast aan het recent gepubliceerde draaiboek Domiciliefraude dat Inspectie RWO, samen 
met de VMSW, heeft opgemaakt. Sommige medewerkers hebben ook een opleiding gevolgd 
in het bestrijden van domiciliefraude.  
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OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan 
Beoordeling: goed 
 
ZK maakt al een tiental jaren gebruik van de diensten van de VMSW voor het opmaken van een 
financiële planning. Het resultaat wordt een paar maal per jaar besproken op de raad van bestuur. 
Bij nieuwe projecten onderzoekt de SHM meestal de financiële haalbaarheid ervan, onder andere 
om de financieringsvormen te bepalen. Tevens heeft de SHM geïnvesteerd om het nodige inzicht 
in de werking van de financiële planning te verwerven en probeert ze in overleg met de VMSW de 
input van de planning zodanig te verbeteren dat de prognoses zo realistisch mogelijk zijn. De 
visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM goed presteert voor deze operationele doelstelling 
onder andere omdat ze de planning gebruikt als een echt beleidsinstrument. 
 

 De SHM maakt gebruik van de dienstverlening van de VMSW voor het opstellen van haar 
financiële planning. Volgens dit model wordt de cashflow uit de gewone operationele werking 
aangevuld met de financiële stromen van de eenmalige investeringsuitgaven voor groot 
onderhoud, voor aankopen van panden en gronden en/of voor renovatie- en 
nieuwbouwprojecten. Deze investeringen kunnen gefinancierd worden met gesubsidieerde 
lange termijnfinanciering (via NFS2 of FS3), met marktconforme leningen en/of met eigen 
middelen. In dit laatste geval is er een directe negatieve impact op de liquide middelen van de 
SHM. De planning van de VMSW concentreert zich in het bijzonder op de 
terugbetalingscapaciteit van de SHM van de door de VMSW toegestane leningen. 
 

 De planning wordt een paar maal per jaar besproken en toegelicht op de raad van bestuur van 
de SHM. De SHM heeft in 2014 en 2015 inzicht verworven in de werking van de nieuwe 
financiële planning van de VMSW. In overleg met de VMSW heeft ze begin 2015 alle 
parameters en ingevoerde data, bijvoorbeeld van de lopende en geplande projecten, 
gedetailleerd overlopen. De visitatiecommissie kon vaststellen dat de SHM daarbij heel 
grondig te werk is gegaan. Op basis daarvan werden een aantal prognoses en parameters 
aangepast. Zo heeft de SHM bijvoorbeeld gevraagd om de verwachte stijging van de 
huurinkomsten te verlagen en om hogere investeringen in ICT te voorzien. De aangepaste 
planning werd opnieuw toegelicht op de raad van bestuur. Doelstelling was om het 
realiteitsgehalte van de prognoses te verhogen. Dit toont aan dat de SHM de financiële 
planning gebruikt als een beleidsinstrument. 
 

 De SHM maakt ook een vrij gedetailleerde planning van de periodieke onderhoudswerken 
met bijzondere aandacht voor het buitenschrijnwerk. Deze planning wordt gebruikt om de 
begroting op te maken en om de fiscaal vrijgestelde boekhoudkundige provisie aan te leggen. 
De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat voor 2014 het onderhouds- en 
herstellingsgedeelte vrij goed geïntegreerd was in de financiële planning al is er hier nog enige 
ruimte voor verbetering. Het beter op elkaar afstemmen van beide planningen zou de 
kwaliteit van de financiële planning nog verder verhogen en de SHM een nog duidelijker 
inzicht geven in de evolutie van de financiële leefbaarheid, bijvoorbeeld naar de 
beschikbaarheid van eigen middelen voor investeringen. 

 

 ZK toetst de financiële gevolgen van voorstellen van beslissingen af t.o.v. de jaarbegroting. 
Alhoewel een jaarbegroting slechts een beperkte waarde heeft bij een SHM omdat de 
allerbelangrijkste uitgaven, m.n. de aflossingen van de leningen en de personeelskosten 
moeilijk op korte termijn te verminderen zijn, kan het toch een instrument zijn om kleinere 
uitgaven onder controle te houden. Bovendien gebruikt de SHM de begroting ook om 
achteraf de actuele toestand te vergelijken met de budgetten en krijgt men op een 
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overzichtelijke manier een evolutie van de reële uitgaven en inkomsten t.o.v. de 
gebudgetteerde waarden over meerdere jaren. 

 
OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij 
Beoordeling: goed 
 
ZK is een vooruitstrevende SHM die in haar actieterrein sociale koopwoningen en huurwoningen 
aanbiedt. De SHM zoekt naar samenwerking met andere woon- en welzijnsorganisaties waardoor 
ze zich als een actieve woonpartner opstelt. Tevens betrekt ze kenniscentra en wetenschappelijke 
instellingen bij haar werking waar dit toegevoegde waarde biedt voor haar bewoners. De 
visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van ZK op dit terrein als goed. 

 

 De kernactiviteit van ZK is het verhuren van sociale woningen in haar actieterrein. Ze heeft 
hele goede contacten met de gemeentebesturen, met de gemeentelijke diensten, de 
wijkpolitie, de OCMW’s en het CAW. Gemeenten voeren de regie over het lokaal woonbeleid. 
De samenwerking van een SHM met het lokale beleidsniveau gebeurt in het lokaal 
woonoverleg. De volgende zaken komen daar ook aan bod: het BSO, het lokaal woonplan, de 
projecten van SHM’s, wachtlijsten, leegstand, leefbaarheid en lokale toewijzingsreglementen. 
Zonder dat een project op een lokaal woonoverleg is besproken, kan een SHM geen 
subsidiëring of financiering krijgen van de Vlaamse overheid. Het lokaal woonoverleg is dus 
belangrijk voor de SHM. ZK neemt een bijzonder actieve rol op in het lokaal woonoverleg van 
de gemeenten van haar actieterrein (ongeveer 32 vergaderingen per jaar). Dit werd door de 
woonactoren bevestigd tijdens de visitatiegesprekken (zie ook OD 1.1 en OD 6.2).  
 

 ZK bouwt ook sociale koopwoningen in sommige gemeenten van haar actieterrein (zie OD 
1.2). De beleidsverantwoordelijken waarderen dat ZK een bijdrage levert tot het realiseren 
van het BSO-koop. In het kader van de sociale mix bouwt de SHM bij grootschaliger projecten 
telkens enkele koopwoningen. Ze levert volledig afgewerkte koopwoningen op zodat ze bij 
eventuele mindere interesse die woningen als sociale huurwoningen kan overnemen. 
 

 Al meer dan 20 jaar zet de SHM in op de sociale opdracht en toont ze aan dat ze wil werken 
voor een brede doelgroep van mensen die minder kansen hebben dan anderen (zie OD 1.5). 
Om haar sociaal beleid af te stemmen op de noden, werkt ze onder andere samen met Huize 
Eigen Haard uit Aarschot en met het dienstverleningscentrum Zevenbergen (zie OD 1.5). 

 

 De SHM werkt structureel samen met de SVK’s uit het werkgebied (SVK ISOM, SVK de 
Zuiderkempen), onder andere voor het doorverwijzen van elkaars (kandidaat-)huurders. De 
directeur is ook ondervoorzitter van de SVK de Zuiderkempen (zie OD 6.2). 

 

 ZK werkt nauw samen met de Thomas More Hogeschool uit Geel en de Odisee 
Technologiecampus uit Gent evenals met andere kenniscentra en wetenschappelijke 
instellingen zoals VITO en de KU Leuven (zie OD 2.2). Bovendien deelt ze heel regelmatig haar 
verworven kennis op het vlak van duurzaamheid met andere partijen. Zo verleent ze haar 
medewerking aan postgraduaat initiatieven in de sociale richtingen van de bovenvermelde 
instellingen en aan de informatiedagen voor de VVSG (Vereniging Van Steden en Gemeenten). 
Daarnaast organiseert ze heel regelmatig rondleidingen en infosessies over duurzaam 
bouwen en wonen voor andere SHM’s, voor gemeenten en OCMW’s, voor sociale 
organisaties, scholen en universiteiten, enz. De SHM is ook lid van of werkt samen met tal van 
private, provinciale, Vlaamse, Federale en Europese organisaties die werk maken van 
duurzaam bouwen en (sociaal) wonen. De SHM is ook een partner in de intergemeentelijke 
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samenwerkingsverbanden zoals IGEMO9 en IOK10. Met deze organisaties heeft de SHM 
coöperatie opgezet rond grondverwerving en leegstandsonderzoek en werd informatie 
uitgewisseld omtrent woonnood, doelgroepen en woontypologieën. 

 

 ZK neemt ook deel aan de koepel van de SHM’s van de regio Kempen en aan de koepel van de 
SHM’s van de regio Mechelen. Eenmaal per maand komen de directeurs samen om actuele 
onderwerpen binnen de sector te bespreken en onmiddellijk bruikbare oplossingen te 
bespreken of te ontwikkelen. Dit heeft al geleid tot samenwerkingsverbanden voor het 
gemeenschappelijk aanstellen van een veiligheidscoördinator, tot het samen aankopen van 
bureelmateriaal en het doorlichten van verzekeringscontracten. De SHM bundelt ook de 
krachten met Welzijnszorg Kempen, een vereniging van 27 OCMW’s uit de streek die 
samenwerken om tegemoet te komen aan de welzijnsbehoefte van de regio. Zo werd een 
sjabloon van een samenwerkingsovereenkomst tussen SHM en OCMW opgemaakt aangaande 
prioritaire toewijzingen van kandidaat-huurders. 

 
Samenvattend is de visitatiecommissie van mening dat ZK een echte woonmaatschappij is, met 
een ruim actieterrein, dat zij adequaat bedient met een breed aanbod en een open samenwerking 
met andere SHM’s, SVK’s en sociale woondiensten. De SHM heeft een bijzonder breed netwerk 
waarmee ze vaak heel intensief samenwerkt. Zij legt en onderhoudt contacten met relevante 
actoren op het vlak van sociaal wonen en duurzaam bouwen en wonen en met kennis- en 
onderwijsinstellingen. Zij is bijzonder actief in het lokaal woonoverleg, in samenwerkingsrelaties 
en in samenwerkingsprojecten. 
 
OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle 
Beoordeling: goed 
 
De SHM heeft een procedurehandboek waarin een uitgebreid aantal processen zijn beschreven 
en beschikt over een deontologische code voor de bestuurders en de personeelsleden. Het vier-
ogen principe is gekend bij de SHM. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van ZK op dit 
terrein als goed. 
 

 De meeste interne processen staan beschreven in specifieke procedures die werden 
goedgekeurd door de raad van bestuur en die samengebracht zijn in het procedurehandboek, 
versie 2.0. Dit is opgedeeld in een aantal grote hoofdstukken die de interne controle op 
voornaamste bedrijfsprocessen afdekken, zoals het betalingsverkeer, het voorraadbeheer, de 
herstellingen en het onderhoud, de “verrichtingen” met betrekking tot de kandidaat-huurder, 
enz. In ieder hoofdstuk vindt men de eigenlijke procedures: “Inkomende facturen en 
betaalbaarheidstelling bank-post-kas”, “Kas- en liquiditeitenbeheer”, “Inkomende facturen en 
betaalbaarheidstelling via VMSW”, “Voorraad- en materiaalbeheer”, “Maandelijkse 
Loonadministratie”, “Kostenvergoeding”. Het ‘vier ogen principe’, het controleprincipe 
waarbij minstens twee medewerkers een handeling moeten stellen om een risicovol proces af 
te werken, is in sommige procedures duidelijk aanwezig (bijvoorbeeld in de procedure 
“herstelling met onkostennota”). De procedures zijn volgens de visitatiecommissie goed 
aangepast aan de omvang van de SHM, bevatten de nodige controlepunten en leggen 
verantwoordelijkheden vast. Een steekproef toonde aan dat procedures gekend zijn bij de 
medewerkers. Tevens is er een huishoudelijk reglement dat de bevoegdheden en de 
verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en het directiecomité vastlegt. 
 

                                                
9: Intergemeentelijke samenwerking Mechelen en Omgeving. 
10: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen  
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 ZK beschikt over een deontologische code voor personeelsleden die onder meer verwijst naar 
een aantal basisprincipes zoals loyaliteit, correctheid, klantvriendelijkheid, objectiviteit en 
spreekrecht en spreekplicht. De deontologische leidraad voor bestuurders behandelt de 
beginselen van behoorlijk bestuur zoals het zuinigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, 
het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Procedures kunnen een hulpmiddel 
zijn om integer te werken maar kunnen in complexe organisaties als SHM‘s niet alle situaties 
vatten. Een deontologische code biedt de raadsleden en personeelsleden van een SHM een 
bijkomend houvast om integer te kunnen handelen onder tal van omstandigheden. 
 

 Volgens de raad van bestuur verloopt de communicatie met de directie op een open en erg 
constructieve manier. Op basis van de verslagen van de raad van bestuur heeft de 
visitatiecommissie kunnen vaststellen dat de verslaggeving aan de raad van bestuur 
uitgebreid en overzichtelijk is. 
 

 De SHM is de voorbije jaren vrij sterk gegroeid. De voortdurende aangroei van het 
patrimonium gaf aanleiding tot een uitbreiding van het personeelsbestand. De SHM kwam in 
de loop van 2011/2012 tot de conclusie dat de organisatiestructuur, processen en procedures 
niet meer aangepast waren aan de organisatie. Bovendien begon de communicatie tussen de 
medewerkers onderling en de diensten stroever te verlopen en waren taken en 
verantwoordelijkheden onduidelijk geworden. Dit zijn de typische groeipijnen van een 
snelgroeiende organisatie. Om deze problematiek op te lossen heeft SHM een extern 
adviesbureau ingehuurd dat de SHM begeleid heeft bij de procesoptimalisatie, het 
veranderingstraject en de aanpassing van de organisatiestructuur. De aanpassing van de 
werking van de technische dienst (zie OD 2.1) is daarvan een uitvloeisel. De SHM is een 
strategische communicatie-oefening opgestart, deze keer met een communicatiebureau, om 
de externe en interne communicatie te stroomlijnen. Ten opzichte van haar externe partners 
wil de SHM zichzelf opnieuw duidelijker positioneren zodat de partners opnieuw weten waar 
ZK voor staat (bv. duurzaam sociaal wonen). De visitatiecommissie suggereert om die 
oefening ook als een opportuniteit te gebruiken om de informatieverstrekking aan de 
huurders omtrent de collectieve afrekeningen te verduidelijken en te stroomlijnen. 

 
OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering 
Beoordeling: uitstekend 
 
ZK is een vooruitstrevende sociale woonmaatschappij die aangestuurd wordt vanuit een 
duidelijke strategische visie die gedragen wordt door de volledige organisatie. Daarbij besteedt ZK 
onder meer aandacht aan een goed uitgebouwde organisatie en aan geautomatiseerde 
rapportering (meten is weten). Ze zet in op een HRM-beleid met een permanente aandacht voor 
een vormingsaanbod, op de intensieve samenwerking met andere actoren, op het permanent 
verhogen van de eigen kennis en op het optimaliseren van haar interne en externe communicatie. 
Indien nodig doet ze een beroep op externen om haar werking te optimaliseren. De 
visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor deze operationele doelstelling als uitstekend en 
apprecieert ten volle de voortrekkersrol op het vlak van duurzaamheid die ZK op zich neemt in de 
sector. 
 

 ZK heeft een eenvoudige, uitgeschreven visietekst die uitblinkt in duidelijkheid. Op een paar 
pagina’s is het duidelijk waarvoor de SHM staat. De SHM heeft als missie om de 
woonvoorwaarden te verbeteren vooral van (de meest) woonbehoeftigen en van (jonge) 
huurders of kopers met beperkte middelen. De kernwaarden zijn daarbij: ‘solidair’, 
‘respectvol’, ‘samenwerkingsgericht’, ‘excellent’ en ‘duurzaam’. De visitatiecommissie heeft 
kunnen vaststellen dat de organisatie doordrongen is van deze waarden en dat haar werking 
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ook effectief stoelt op deze ‘kernwoorden’. Dit visitatierapport bevat hier tal van voorbeelden 
van.  
 

 De SHM vertaalt de visie en missie naar kritische succeswaarden zoals ‘transparantie’, 
‘performante organisatie’, ‘de gemeente is dienstverlener voor wonen maar ook klant van ZK’ 
maar vooral ZK stelt de ‘klant centraal’. Opnieuw komt de visitatiecommissie onder ander op 
basis van de visitatiegesprekken tot de conclusie dat de volledige organisatie zich achter dit 
principe schaart. Ten slotte heeft de SHM nog een aantal verbeteracties vooropgesteld met 
duidelijk prioriteiten, zoals de uitbouw van een integraal kwaliteitszorgsysteem (IKZ). 

 

 De bovenvermelde visietekst bevat een onderdeel over het personeel en een aantal 
actiepunten hiervan worden in de praktijk toegepast in het HRM-beleid. ZK heeft voor de 
personeelsleden met een klantgerichte functie een uitgebreide functiebeschrijving 
opgemaakt waarbij heel duidelijk aangegeven is hoe het personeelslid bijdraagt tot de 
doelstellingen van de organisatie. De klantenwerking en vooral de verwachtingen van de klant 
staan daarbij centraal. Een aantal medewerkers wordt jaarlijks geëvalueerd. Reeds sinds 2010 
beschikt ZK over een opleidingsbeleid en de medewerkers bevestigden tijdens de 
visitatiegesprekken dat het volgen van de opleidingen bij de VVH, VMSW, Wonen-Vlaanderen 
en andere overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen een ingeburgerde praktijk is. 
Daarnaast neemt de SHM talrijke initiatieven om de samenwerkingscultuur binnen de 
organisatie te verbeteren. Dit gaat van het organiseren van een jaarlijkse ‘projectenfietstocht’ 
tot het samenkomen van het personeel met de leden van de raad van bestuur. De 
afdelingshoofden dienen vaak dossiers toe te lichten op de zitting van de raad van bestuur 
wat de betrokkenheid van die medewerkers verhoogt omdat ze zo een inzicht krijgen in de 
prioriteiten van dit beslissingsorgaan. Op het moment van de visitatiegesprekken was ZK 
volop bezig met de implementatie van een IKZ-systeem waarvan hierboven sprake. 
Doelstelling daarbij is om binnen de organisatie een cultuur te creëren van continue 
verbetering onder andere om dienstverlening aan de klanten te optimaliseren. 

 

 Om haar werking te verbeteren roept de SHM ook de hulp in van externe partners. Om de 
organisatiestructuur en proces en procedures te hertekenen in het kader van de recente groei 
heeft ze een extern adviesbureau ingeschakeld daarbij werd veel aandacht besteed aan de 
interne en externe communicatie (zie OD 5.6). Verder zijn veel processen georganiseerd 
volgens de ‘Plan Do Check Act’-methode. De SHM hanteert daarbij het principe ‘meten = 
weten’ en zal bijvoorbeeld bij haar proefprojecten altijd deze terugkoppelingsmethodiek 
voorzien. Ten slotte communiceert ze intensief over de resultaten van deze proefopstellingen 
en deelt ze haar kennis met iedereen die erin geïnteresseerd is. 
 

 In dit rapport is al herhaalde malen aan bod gekomen dat de ZK de absolute koploper en 
voortrekker is in Vlaanderen op het vlak van duurzaamheid maar ze koppelt daar onmiddellijk 
het aspect ‘sociale duurzaamheid’ aan vanuit haar kernwaarde om de klant centraal te stellen. 
Dit heeft geresulteerd in talrijke samenwerkingsverbanden zowel met meer kennisgerichte 
organisaties (zie OD 2.1) als met sociale organisaties (zie OD 1.5) 

 

 De SHM gebruikt informatietechnologie op een actieve manier om haar werking te 
ondersteunen en opnieuw is ze hier voorloper op het vlak van de inzet van ICT voor het 
opvolgen van de energielasten zowel door de SHM zelf als door de huurder. Misschien 
kunnen sommige van deze instrumenten uitgebreid worden om de communicatie omtrent de 
afrekeningen van collectieve installatie te verduidelijken voor de huurders (zie OD 4.3 en OD 
6.1). 
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 Conform het klachtendecreet heeft ZK een klachtenprocedure uitgeschreven. Op de website 
is er een meldingsformulier te vinden, dat in feite een klachtenformulier is. Het is duidelijk dat 
de SHM uit deze klachten lessen probeert te trekken om haar werking te verbeteren (zie OD 
6.1). 

 
PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
Eindoordeel: goed 

De SHM scoort matig tot goed op het vlak van financiële leefbaarheid. Onder andere de 
verkoopopbrengsten van de koopwoningen en van de sporadisch verkochte huurwoningen 
evenals de Europese subsidies zijn belangrijk voor de SHM. 

ZK maakt gebruik van een goed financieel planningsinstrument dat VMSW en SHM samen 
onderbouwen en periodiek actualiseren. Dit bevat informatie over bestaande en de geplande 
nieuwbouw- en renovatieprojecten maar ook over de belangrijkste uitgaven (onder andere 
personeels-, werkings- en onderhoudskosten) en inkomsten (bijvoorbeeld huurinkomsten).  

De SHM beheerst haar kosten goed maar het blijft een aandachtspunt rekening houdend met 
de financiële toestand. Ze heeft ook de frictie- en structurele leegstand onder controle.  

De SHM voorkomt huurdersachterstallen door het gebruik van een strikte procedure 
huurdersachterstal met korte opvolgingstermijnen. Op ieder moment is er ruimte voor het 
opstarten van een afbetalingsplan. Daarnaast bestrijdt ZK domicilie- en sociale fraude.  

Ze beschikt over een goed systeem van interne controle, aangepast aan de omvang van de 
SHM. 

ZK is een vooruitstrevende sociale woonmaatschappij die aangestuurd wordt vanuit een 
duidelijke strategische visie die gedragen wordt door de volledige organisatie. De SHM heeft 
verbetering en verandering in haar genen en besteedt veel aandacht aan haar HRM-beleid.  
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4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 
 
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie vindt dat ZK haar huurders duidelijk en goed informeert via collectieve 
communicatiekanalen (website, gerichte nieuwsbrieven, informatievergaderingen en een specifiek 
communicatiesysteem voor energieverbruik). Een verbeterpunt vormt volgens alle actoren echter 
de individuele mondelinge communicatie met de huurders over de huurlasten in geval van 
collectieve installaties. Toch vindt de visitatiecommissie dat de SHM goede prestaties levert op 
deze doelstelling. 
 

 De kantoren van ZK kennen ruime openingsuren, namelijk van maandag tot en met vrijdag 
van 9 u tot 11.30 u. De huurder kan op afspraak komen in de namiddag tussen 13 en 16 u. 
Elke tweede donderdag van de maand is er een avondzitting van 17 tot 19 u (op afspraak). Er 
is een wachtruimte voorzien evenals een spreekruimte die de klanten de nodige privacy biedt. 
Het kantoor is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Telefonisch is de SHM bereikbaar tijdens 
de kantooruren (9u-16u met een middagpauze van 1 uur) en ook via e-mail. Deze 
openingsuren vermeldt de SHM in haar nieuwsbrief Zonneklaar. Gezien het grote actieterrein 
is het kantoor van de SHM niet voor alle huurders even bereikbaar, onder andere vanwege de 
beperkte verbindingen met het openbaar vervoer. De visitatiecommissie raadt ZK daarom aan 
om het organiseren van lokale contactpunten (bv. via zitdagen in de verder gelegen 
gemeenten) opnieuw te overwegen, wanneer daartoe vanuit de huurders, een duidelijke 
vraag zou bestaan. Een tiental jaren geleden organiseerde de SHM dergelijke lokale 
contactmomenten (voornamelijk in Berlaar en Vorselaar). 
 

 ZK vindt het belangrijk om op een duidelijke en open manier te communiceren met haar 
huurders. Voor dringende technische problemen is er bijvoorbeeld steeds een 
interventieploeg beschikbaar (permanentie 24u/24u) (zie OD 4.4). Nieuwe huurders krijgen 
een welkomstbrochure waarin de geschiedenis, de missie en de waarden van ZK worden 
uitgelegd in een doorlopende tekst, die vlot leest. Alle brieven die de visitatiecommissie kon 
inkijken, zijn kort en bondig geformuleerd in een klare taal. De huurders gaven tijdens de 
visitatiegesprekken aan dat alle brieven duidelijk zijn, met uitzondering van de afrekeningen 
voor de collectieve installaties (zie ook hoger). Ten slotte publiceert de SHM sinds 2004 vier 
keer per jaar een nieuwsbrief met informatie rond lopende projecten zoals het bouwen van 
seniorenwoningen of het verbruik en gebruik van water. Daarnaast wordt ook andere 
praktische informatie gegeven, bijvoorbeeld waar kleuters kunnen spelen of hoe de huurder 
een herstelling kan doorgeven en aan wie. De nieuwsbrief bevat tevens de emailadressen van 
de medewerkers. 

 

 ZK organiseert ook informatievergaderingen (zie OD 4.3) over de geplande 
renovatieprojecten. Ze doet dit ook voor de (toekomstige) bewoners van nieuwe projecten. 
Het afdelingshoofd patrimonium is daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden. De 
visitatiecommissie waardeert dat ZK vervolgens een tweede samenkomst organiseert een half 
jaar later met dezelfde huurders om na te gaan of er nog onduidelijkheden of vragen zijn. Zo 
detecteert de SHM mogelijke problemen tijdig en kan ze oplossingen aanbieden via de meer 
persoonlijke huisbezoeken. 

 

 ZK heeft een eenvoudig gestructureerde website gericht op het informeren van haar 
(kandidaat)-huurders. De lezer vindt er de samenstelling van de raad van bestuur en het 
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directiecomité, de missie van de SHM en de diensten met inbegrip van de naam en het 
emailadres van alle medewerkers. De huurders vinden er formulieren om klachten te melden 
en om herstellingen aan te vragen, het reglement van inwendige orde en het aanvraag- en 
opzegformulier voor het huren van een garage. Daarnaast zijn er onderhoudstips en een 
overzicht van de onderhoud- en herstelplicht via het Ziezo!-boekje en via veel gestelde 
vragen. De website geeft ook een overzicht van het beschikbare patrimonium en de 
nieuwbouwprojecten per gemeente en wijk. Tijdens de visitatiegesprekken bleek dat de 
huurders en welzijnsactoren de website kennen en die goed vinden. 

 

 ZK neemt deel aan het project van het Kenniscentrum Energie van de Thomas More 
hogeschool (zie OD 2.2 en OD 4.4). Als SHM wenst zij haar huurders te sensibiliseren over hoe 
zij optimaal gebruik kunnen maken van de technieken die in de woning zijn verwerkt en hun 
energiekost kunnen terugdringen. Om de toegankelijkheid van dit project te verhogen, betrok 
ZK ook Wablieft, Ecolife en de OCMW’s bij de definitieve uitwerking. Daardoor blinkt het 
communicatiemodel uit in helder en begrijpelijk taalgebruik en vormt het een handig 
werkinstrument. De visitatiecommissie kon dit model zelf bekijken en uittesten. Sommige 
huurders en welzijnsactoren waren niet op de hoogte van het bestaan van dit model. Zoals 
ook al bij OD4.4 aangegeven, raadt de visitatiecommissie aan om alle huurders over dit 
initiatief te informeren. 

 

 Diverse actoren en huurders met wie de visitatiecommissie sprak, gaven te kennen dat ZK 
beter zou kunnen communiceren over de afrekeningen van de collectieve installaties; vele 
huurders begrijpen de afrekeningen niet en blijven met hun vragen zitten. De 
visitatiecommissie vindt dat dit een aandachtspunt is voor de SHM, die dit ook erkent (zie OD 
3.2 en OD 5.6). Zij gaat binnenkort preventief de berekeningen uitleggen, voor de 
afrekeningen in de bus vallen bij de bewoners. 

 

 Conform het klachtendecreet is er een uitgeschreven klachtenprocedure. Op de website is er 
een meldingsformulier te vinden, dat in feite een klachtenformulier is. De huurder vindt er 
aanwijzingen over de wijze waarop een klacht kan ingediend worden: met een 
standaardformulier dus (te downloaden van de website), per brief of per mail of op het 
kantoor. Er waren in 2012 9 gegronde klachten die vielen onder het klachtendecreet, waarvan 
4 onopgeloste klachten. Deze laatste gingen over blaffende honden. De klachten worden 
behandeld door een medewerkster van de sociale dienst die de klachtenbehandelaar is. In 
2013 waren er 6 klachten, waarvan 2 ongegronde en 2 die uiteindelijk door de vrederechter 
behandeld werden. De klachten betroffen de huurprijsberekening (3 dossiers), 
burenproblemen (1), de huuropzeg (1) en de staat van de woning (1). In 2014 waren er 2 
gegronde klachten, die handelen over burenproblemen. De klachten worden besproken in de 
raad van bestuur en vermeld in het jaarverslag. In dit kader gaf de SHM aan dat zij destijds 
diverse malen stappen heeft ondernomen om burenhinder ten gevolge van blaffende honden 
aan te kaarten voor de vrederechter, maar dat het omwille van zijn appreciatiebevoegdheid, 
zeer moeilijk is om hierin een lijn te detecteren en te trekken (bv. via een opname in het 
intern reglement). Daarom beveelt ZK de bewoners aan om zelf in minnelijke schikking voor 
de vrederechter dergelijke burenhinder op individuele basis aan te kaarten. 
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OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 

De visitatiecommissie beoordeelt de communicatie van ZK met de beleidsinstanties en andere 

organisaties als goed, onder andere omdat ze actief informatie verstrekt op het woonoverleg. Zij 

zetelt in de raad van bestuur van het SVK en overlegt met andere instanties zoals de woonwinkels 

en de OCMW’s. Zo kan ZK kandidaat-huurders beter doorverwijzen en weet zij zelf ook naar welk 

type woningen er vraag is op de huurmarkt. De SHM benadrukt dat de vertegenwoordiging van 

alle gemeentebesturen van het actieterrein in de raad van bestuur en de aanwezigheid van de 

directeur en/of een medewerker bij lokaal woonoverleg zorgen voor een grotere betrokkenheid 

van gemeentebesturen bij de werking van de SHM en voor een goede informatiedoorstroming. 
 

 De SHM neemt deel aan het lokaal woonoverleg van alle gemeenten van haar actieterrein. De 
directeur stelt daar de projecten en studies voor. Ook het toewijzingsreglement en de 
analyses van de wachtlijsten worden er besproken om toekomstige projecten er op af te 
stemmen. De woonactoren en beleidsverantwoordelijken ervaren zijn aanwezigheid op het 
woonoverleg als zeer positief mede door zijn grote kennis van innovatieve milieu- en 
bouwtechnieken. 
 

 Er is een niet geformaliseerde samenwerking met 11 OCMW’s van het werkgebied en 
regelmatig overleg over individuele sociale dossiers en een betere doeltreffende begeleiding 
op maat (zie OD 4.2). De visitatiecommissie raadt aan om deze samenwerkingen te 
formaliseren teneinde tot een structureel overleg te komen op vastgestelde momenten zodat 
deze samenwerkingen verankerd worden in de werking van de SHM. 
 

 De directeur is ondervoorzitter van de SVK de Zuiderkempen uit Geel. Het SVK krijgt zo 
rechtstreeks informatie over nieuwe projecten van de SHM en kan haar kandidaat-huurders 
er eventueel over inlichten en doorverwijzen.  
 

 
OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor deze operationele doelstelling als voor 
verbetering vatbaar omdat ZK de tevredenheid niet meet op een structurele en uniforme wijze bij 
nieuwe, zittende en vertrekkende huurders. De raad van bestuur, leidinggevenden en 
medewerkers hebben in 2013 wel een enquête uitgewerkt om na te gaan of de initiatieven inzake 
communicatie en bewonersparticipatie positief onthaald worden en hoe de huurders de kwaliteit 
van patrimonium ervaren. Omdat Vlaanderen aankondigde dat er een instrument ter beschikking 
zou worden gesteld om de tevredenheid van huurders op verschillende vlakken te meten, heeft de 
SHM dit initiatief nog niet herhaald. Onder andere omdat de meting slechts eenmalig was, voldoet 
de SHM nog niet aan de vereisten uit het prestatiedraaiboek. 
 

 ZK wil graag de mening horen van de huurders over hun huurwoning, de omgeving, de 
leefbaarheid en de dienstverlening van de SHM. Daarom werkte ZK in 2013 een 
huurderbevraging uit, waarmee de sociale dienst bij de huurders zelf langs gaat. De vragenlijst 
begint met de identificatiegegevens van de huurder en meet de tevredenheid van de 
huurders omtrent vier aspecten: 

 de woonomgeving; 

 de bereikbaarheid van de SHM; 

 de dienstverlening van de SHM als huisbaas en de betaalbaarheid van het wonen; 
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 Zonneklaar (de nieuwsbrief van de SHM). 
ZK testte deze bevraging uit in de wijken Heide in Bergom (Herselt) en het Jos Geunsplein in 
Tongerlo. Veel huurders gaven daarbij aan graag in hun wijk te wonen. Ook waarderen veel 
huurders Zonneklaar (zie OD 6.1), vooral de tips van de SHM (rond energie) en nieuws uit de 
eigen wijken. 
 

 ZK gaf tijdens de visitatiegesprekken aan dat zij wacht op de beschikbaarheid van het 
instrument dat de Vlaamse overheid heeft aangekondigd om een tevredenheidsmeting over 
alle aspecten van de werking van een SHM uit te voeren. De visitatiecommissie waardeert dat 
de SHM effectief stappen zet om de tevredenheid van haar klanten te meten. De meting 
gebeurde nu éénmalig, onder een eerder beperkte groep huurders. Indien ZK dit bij een 
bredere groep huurders en meermaals zou uitvoeren, dan krijgt de SHM een ruimer beeld 
over hoe huurders de dienstverlening waarderen en waar eventuele verbeterpunten liggen. 
Daarom beveelt de visitatiecommissie de SHM aan de tevredenheidsmetingen structureel te 
organiseren. Onderzoek bij de huurders (nieuwe, zittende of vertrokken) kan een bijdrage 
leveren om de dienstverlening van de SHM te optimaliseren. Dit onderzoek kan de vorm 
aannemen van een grootschalige enquête, maar ook het geregeld voeren van een 
constructieve dialoog met huurders en actoren of het aftoetsen van tevredenheid over de 
dienstverlening van de SHM kunnen de tevredenheid of verbeterpunten in kaart brengen. 

  
PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 
 
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar 
 
ZK informeert de huurders en de beleidsactoren goed en correct. Met uitzondering van de 
communicatie over de afrekeningen van de huurlasten, geven de huurders aan globaal tevreden 
te zijn over de prestaties van de SHM op dit vlak. De visitatiecommissie beoordeelt de 
initiatieven die de SHM gestart heeft op het gebied van tevredenheidsmetingen als positief en 
raadt de ZK aan om deze weg verder te bewandelen. Deze tevredenheidsmetingen zijn immers 
een vorm van permanente kwaliteitsmeting rond verschillende aspecten van de werking en de 
dienstverlening. De visitatiecommissie heeft waardering voor het innoverend project van ZK 
omtrent de sensibilisering van huurders rond energieverbruik, maar raadt de SHM aan om meer 
in te zetten op de communicatie hieromtrent met alle huurders. 
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5. AANBEVELINGEN 

5.1 Aanbevelingen voor de SHM 
 
Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM 
de volgende aanbevelingen: 

 
1. De financiële gezondheid van de SHM is op korte termijn achteruitgegaan. Opdat de situatie 

niet zorgwekkend zou worden, beveelt de visitatiecommissie aan om de kost van alle 
toekomstige investeringsprojecten (en andere grote uitgaven) duidelijker af te wegen tegen 
de subsidiabele kostprijsplafonds en onmiddellijk te integreren in de financiële planning van 
de SHM zodat meteen kan afgewogen worden of de beslissing de financiële leefbaarheid van 
de SHM niet verder verzwakt. De visitatiecommissie stelt in dat verband ook voor dat de SHM 
een duidelijker zicht krijgt op de te verwachten verkoopopbrengsten van de niet langer 
gesubsidieerde koopactiviteiten zodat de SHM andere maatregelen kan treffen om de 
operationele tekorten in de huuractiviteiten te verminderen of te compenseren. Het 
verregaande streven naar duurzaamheid in de sociale huisvestingssector mag volgens de 
visitatiecommissie als voorbeeld voor de sector gesteld worden, zolang dit de financiële 
leefbaarheid van de SHM niet in het gedrang brengt (zie OD 3.1 en OD 5.1); 
 

2. Verbeter de communicatie naar huurders omtrent de complexe afrekeningen van collectieve 
nutsinstallaties en zet daarbij de bezorgheden van de bewoners centraal. Hanteer daarbij de 
principes van klare taal (zie OD 6.1); 
 

3. Formaliseer de samenwerking met OCMW’s om de informatieoverdracht op alle niveaus te 
bevorderen en om de vele initiatieven van ZK kenbaarder te maken bij deze belangrijke 
partners. Dit heeft als bijkomend voordeel dat beide partijen een goed en helder zicht hebben 
op elkaars rol bij de ondersteuning van (kandidaat-)huurders (zie OD 6.2); 
 

4. Meet op een meer systematische en geobjectiveerde manier de tevredenheid van de 
(kandidaat-)huurders over de dienstverlening en werking van ZK. Zet op basis van de 
resultaten verbeteracties op en communiceer geregeld met huurders en kandidaat-huurders 
over de wijzigingen die naar aanleiding van de bevraging zijn doorgevoerd (zie OD 6.3). 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen 
maatregelen 

 
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM de volgende 
maatregelen te nemen: 
 

ZK kan als een vooruitstrevende SHM beschouwd worden die oog heeft voor de voortdurende 
verbetering van de eigen werking. De visitatiecommissie heeft meer dan voldoende 
vertrouwen dat de SHM de weinige verbeterpunten zelfstandig zal oppakken. 

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid 
 
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie volgende 
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid: 
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 wanneer Vlaanderen als doelstelling aan SHM’s oplegt dat ze moeten bouwen en renoveren 
aan maximaal 100% van de subsidiabele plafonds, vindt de visitatiecommissie, dat de 
gewestelijke overheid bijkomende financiële of andere steunmaatregelen moet inzetten om 
experimenten te financieren, waarvan de uitkomsten van bepalende invloed kunnen zijn voor 
het efficiënter behalen van gewestelijke beleidsdoelstellingen (bv. rond duurzaamheid). Dit 
betekent niet dat elk experiment bijkomend gefinancierd moet worden door de overheid, 
maar wel dat de sector in overleg met de overheid doelbewuste keuzes maakt wat 
experimenten betreft, waarvoor onder bepaalde voorwaarden bijkomende financiering of 
andere voordelen voorzien worden indien dat nodig zou zijn. De visitatiecommissie vindt wel 
dat de SHM’s daarbij in eerste instantie maximaal de bestaande andere 
financieringsmethoden moet aanwenden, alvorens een beroep te doen op bijkomende 
financiële steun van de minister van Wonen. Opvallend is wel dat de 
duurzaamheidsinvesteringen van de SHM die zelfs na bijkomende subsidies tot een 
aanzienlijke overschrijding van de subsidiabele kostprijsplafonds leiden, geen merkbare 
invloed hebben op de effectieve huurprijzen. Dit vormt een bijkomend argument voor deze 
aanbeveling (zie OD 3.1). 

5.4 Goede praktijken bij de SHM 
 
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij 
die aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en 
efficiënte aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s 
en woonactoren wordt gebracht. 
 
1. De SHM houdt rekening met de maatschappelijke tendens van de nieuw samengestelde 

gezinnen. Uit een analyse van de wachtlijsten blijkt dat de laatste jaren vooral nieuw 
samengestelde gezinnen (met co-ouderschap of ‘weekendkinderen’), éénoudergezinnen met 
kind(eren) en opnieuw grote gezinnen met 4 tot 5 kinderen zich kandidaat stellen. Om aan 
deze nood te voldoen, realiseerde Zonnige Kempen in de wijken Schietboom en Zoerledorp in 
Westerlo woningen met een verschuifbare wand. Op een eenvoudige manier kan dergelijke 
polyvalente ruimte dienst doen als extra slaapkamer voor ‘weekendkinderen’. ZK heeft die 
flexibiliteit doorgetrokken naar een project in de Kapelaan Francklaan in Booischot waar een 
verplaatsbare wand werd gezet op de eerste verdieping van twee aanpalende woningen (12 
woningen in totaal). Zo kunnen er 1, 2 of 3 slaapkamers voorzien worden afhankelijk van de 
gezinssituatie van de bewoners. 
 

2. In 2010 startte het CEM-project (Communicatiemiddel voor Energiekost en integrale 
woonkwaliteit op Maat van de huurders), in samenwerking met Wablieft en Ecolife, om de 
woonlasten in kaart te brengen (zie OD 3.2, OD 4.4 en OD 6.1). Op basis van gegevens die een 
database werden verzameld werd vastgesteld dat de leefwijze van een gezin bepalend is voor 
het energieverbruik. Als gevolg hieraan is de SHM op 01/09/2014 gestart met het TRIME 
(TRIas Mores Energetica)-project. Dit is een Europees onderzoeksproject dat aanvullend op 
het belang van energiezuinige woningen de focus legt op de mogelijkheden die bewoners 
hebben om energie te besparen. Huurders zullen als energie-ambassadeurs andere bewoners 
helpen energie te besparen, ook door de huurders aan te sporen lagekost-energiezuinige 
toestellen aan te kopen. ZK is één van de zeven participerende sociale 
huisvestingsmaatschappijen van de 5 landen die aan dit project deelnemen. De 
visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk omdat een duidelijke visie op duurzaam 
bouwen en wonen gekoppeld wordt aan de sensibilisering en begeleiding van de (grootste) 
energieverbruikers.  
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN 

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur) 

 Ludo Helsen  Voorzitter 

 Eugeen Van Kerckhoven Bestuurder 

 Walter Horemans   Bestuurder en burgemeester Berlaar 

 Rik Waer   Bestuurder 

 Luc Stijnen   Directeur 
 

Medewerkers SHM 

 Kristien Pauwels  Financiële dienst 

 Bo Struyf   Dienst projecten 

 Bart Bisschops 

 Christel Aerts  Dienst verhuring 

 Tom Lemmens   Sociale dienst 

 Ellen Wuyts   Sociale dienst 

 Sarah van Avesaat  Dienst verhuring 

 Anneleen Eelen  Afdelingshoofd admin & financiën 

 Tom Pulinx   Afdelingshoofd patrimonium 
 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 

 Lien Vangenechten  Woonconsulent gemeente Westerlo 

 Kim Piro   Projectcoördinator IVLW Midden 

 Gitte Hertogs  Diensthoofd Ruimtelijke Ordening gemeente Zandhoven 

 Sofie Elaut   Huisvestingsambtenaar gemeente Zandhoven 

 Tom Ghoos   Stafmedewerker Kempens Woonplatform 

 Marijke Aerts  Hoofd Stedenbouw gemeente Laakdal 

 Serafin Wouters  Afdelingshoofd Bouw en Milieu gemeente Heist-op-den-Berg 

 Leen Mermans  Coördinator-Stedenbouwkundige gemeente Vorselaar 

 Mariska Vonck  Adviseur Provincie Antwerpen 

 Peter Van Cleemput  Teammanager IGEMO 
 

Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 

 Ann De Brander  Maatschappelijk assistent OCMW Herselt 

 Koen Smets   Teamchef Wijkpolitie politiezone Zuiderkempen 

 Ilse Goosens  Wijkagent Heultje politiezone Zuiderkempen 

 Eric Nysmans  Directeur Welzijnszorg Kempen 

 Maria Biermans  Verantwoordelijke patrimonium SVK Zuiderkempen 

 Jeroen Dillen  Stafmedewerker energiesnoeiers Kringwinkel Zuiderkempen 

 Ann Van Beurden  Steunpuntcoördinator Huurdersbond Antwerpen – Steunpunt 
Turnhout vzw 

 Wendy Verhaegen  Schuldbemiddeling – maatschappelijk assistent OCMW Berlaar 

 Katleen Mariën  Verantwoordelijke algemene sociale dienst OCMW Heist-op-den-
Berg 

 Marc Wijnants  Teamcoördinator CAW De Kempen 

 Jan Eeman   Maatschappelijk Werker OCMW Westerlo 

 Marc Pattyn  Algemeen directeur DVC Zevenbergen, Ranst 

 Eric Croegaert  Diensthoofd sociale dienst OCMW Vorselaar 
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 Yvette Dierckx  Secretaris OCMW Nijlen 

 Maria Krieckemans  Maatschappelijk assistent OCMW Vorselaar 

 Lief De Schutter  Maatschappelijk assistent OCMW Vorselaar 
 
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
Er waren een tiental huurders aanwezig. 
De namen van de huurders worden omwille van privacyredenen niet vermeld. 
 
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 

 Walter Horemans   Burgemeester Berlaar 

 Steven Van Staeyen  Schepen gemeente Zandhoven 

 Greet Van de Peer  Schepen gemeente Grobbendonk 

 Leo Verelst   Voorzitter OCMW Nijlen 

 Erik Valgaeren  Voorzitter OCMW Herselt 

 Raf Moons   Voorzitter OCMW Laakdal 

 Mizel Gebreurs  Voorzitter OCMW Vorselaar en schepen gemeente Vorselaar 

 Wim Van den Bruel  Schepen gemeente Heist-op-den-Berg 

 Paul Verbeeck  Burgemeester gemeente Nijlen 

 Lowie Thys   Schepen gemeente Westerlo 

 Iris De Wever  Schepen gemeente Westerlo 
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BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN  

 
Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale 
huisvestingsmaatschappij . De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat er in om de SHM 
in staat te stellen haar prestaties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de 
SHM als lezer voor ogen heeft en er dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor 
een SHM zeer vertrouwd zijn, maar daarom niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische 
lijst van afkortingen en veel gebruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij de lectuur van het 
rapport. Volledigheid is niet onze bedoeling. We willen in een of twee zinnen typische begrippen in 
de sociale huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht kan krijgen in de prestaties 
van deze SHM. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website 
www.wonenvlaanderen.be.  
 
Aankopen goede woningen: Een SHM heeft verschillende 
manieren om haar patrimonium uit te breiden. Naast 
nieuwbouw kan de SHM ook “goede woningen” aankopen op de 
privé-markt op voorwaarde dat er slechts minieme aanpassingen 
nodig zijn opdat de woning verhuurklaar zou zijn. Daarnaast 
speelt ook de aankoopprijs een belangrijke rol. Het subsidiabel 
plafond is identiek aan dat van een nieuwbouwwoning  
Aanmelding of aangemelde woningen: De aanmelding is de 
eerste verplichte stap om in aanmerking te kunnen komen voor 
een subsidie (NFS2, FS3, …). Daarvoor moet een SHM een 
project digitaal aanmelden bij de VMSW. Niet alle details 
moeten op dat moment bekend zijn en zelfs het aantal en type 
woningen kan nog wijzigen. Bedoeling van de aanmelding is dat 
de overheid zo snel mogelijk zicht krijgt op de projecten die 
SHM’s in Vlaanderen op middellange termijn plannen. 
Aanpasbare woning /aanpasbaarheid: Voor meer detail 
verwijzen we naar het Glossarium en naar het Draaiboek. Het 
gaat om woningen die in overeenstemming met de ‘C2008 
(Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor bouwheer 
en ontwerpers’ van de VMSW ‘aanpasbaar’ is). Een ‘aanpasbare 
woning’ biedt de mogelijkheid om de woning zonder al te grote 
ingrepen en tegen een lage kost aan te passen aan de gewijzigde 
noden van de bewoners. De maatvoeringen voor de aanpasbare 
woningen zijn afgeleid van de gebruiksruimten voor 
rolstoelgebruikers, maar deze zijn comfortabel voor iedereen. 
Voor een omschrijving van de criteria waaraan deze woningen 
moeten voldoen: zie C2008, p. 112-116 (www.vmsw.be ). 
Actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin 
de SHM woningen sociaal verhuurt of zal verhuren en/of sociale 
koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of 
heeft gerealiseerd in de voorbije 10 jaar. Het terrein wordt 
afgebakend door de gemeentegrenzen en het is de SHM die 
aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal 
verhuren of zal realiseren. De SHM kan zelf een onderscheid 
maken in welke activiteiten ze in welke gemeenten van haar 
actieterrein ontplooit of zal ontplooien. Gemeenten waar de 
SHM woningen ontwikkelt (aanmeldt) of verhuurt behoren 
automatisch tot het actieterrein. 
Actualisatie: elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt houdt 
in een inschrijvingsregister (of wachtlijst genoemd) een lijst bij 
van kandidaat-huurders voor haar woningen. De SHM is 
verplicht om minstens elke twee jaar alle kandidaten aan te 
schrijven met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze nog 
voldoen aan de voorwaarden (bijvoorbeeld inkomen) en of hun 
gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. De 
kandidaat-huurders moeten binnen een bepaalde termijn de 
gevraagde gegevens te bezorgen aan de maatschappij, waarbij 
ze eventueel ook hun voorkeuren (bijvoorbeeld de ligging van of 
het type van de woning) kunnen aanpassen. Indien de SHM geen 
antwoord ontvangt, verstuurt ze een herinneringsbrief aan de 
kandidaat-huurder met de vraag om alsnog de nodige gegevens 

te bezorgen. Indien de kandidaat-huurder niet reageert of niet 
meer aan de voorwaarden voldoet, worden hij geschrapt uit het 
register en verliest hij zijn plaats op de wachtlijst. 
ADL-woningen: Wanneer men zelfstandig wil leven, maar hulp 
nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 
(opstaan, zich wassen en aankleden, eten, iets vastnemen, iets 
oprapen, zich binnenshuis verplaatsen ,..) , kan men een beroep 
doen op een dienst voor zelfstandig wonen. De keuze om ADL-
woningen te bouwen of ter beschikking te stellen is een 
beleidsbeslissing en SHM’s kunnen hiervoor onder bepaalde 
voorwaarden beroep doen op bijzondere subsidies. 
Bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de 
aankoop, bouw, het behoud of renovatie van hun enige woning 
twee soorten sociale leningen sluiten: leningen verstrekt door de 
VMSW of het VFW en leningen verstrekt door Erkende 
Kredietmaatschappijen (EKM’s). 
De door de VMSW of het VWF verstrekte leningen worden 
bijzondere sociale leningen genoemd omdat de Vlaamse 
overheid de financiering van die leningen subsidieert, waardoor 
de VMSW en het VWF lagere rentetarieven aanbieden dan de 
meeste private banken. Zowel de woning als de lener moeten 
aan bepaalde voorwaarden voldoen (zoals 
inkomensvoorwaarden, aankoopprijsvoorwaarden, …). Deze zijn 
nu reeds grotendeels gelijklopend en vanaf 2014 wordt 
verwacht dat deze voorwaarden van het VWF en de VMSW 
volledig identiek zullen zijn. Bij de VMSW noemen ze de 
bijzondere sociale lening een Vlaamse Woonlening en 
particulieren kunnen ze afsluiten aan het loket van een aantal 
SHM’s in Vlaanderen. Het VWF noemt de bijzondere sociale 
lening een sociale lening. Meer informatie hierover vind je op 
www.vlaamswoningfonds.be en www.vlaamsewoonlening.be. 
De door de VMSW en het VWF gehanteerde namen zorgen voor 
begripsverwarring, omdat er ook sociale leningen door EKM’s 
worden verstrekt onder andere voorwaarden. Voor de 
financiering van deze sociale leningen voorziet de Vlaamse 
overheid enkel een gewestwaarborg en geen subsidie, wat een 
grote impact op de sociale rentevoet. De bedoeling van sociale 
leningen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld 
toch een eigen woning kunnen verwerven, zonder dat ze 
daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat gebruikelijk is bij 
private banken. De voorwaarden waaraan de particulier en de 
woning moet voldoen zijn minder streng voor een door een 
Erkende Kredietmaatschappij toegekende sociale lening dan 
voor een bijzondere sociale lening. Er zijn momenteel iets meer 
dan 30 EKM’s verspreid over heel Vlaanderen. Meer informatie 
vind je op www.sociaal-woonkrediet.be 
BSO of Bindend Sociaal Objectief: In het decreet houdende het 
Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente 
een Bindend Sociaal Objectief (BSO) inzake bijkomende sociale 
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels 
opgenomen. De nulmeting is de situatie op 31 december 2007:. 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vlaamswoningfonds.be/
http://www.vlaamsewoonlening.be/
http://www.sociaal-woonkrediet.be/
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Via een voortgangstoets (in principe elke twee jaar) kent men 
het aantal bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en 
kavels, die sinds 1 januari 2008 werden gerealiseerd. De eerste 
voortgangstoets gebeurde op basis van de situatie op 
31/12/2011. 
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be)  
C2008: De C2008/Concepten voor sociale woningbouw is een 
leidraad voor bouwheer en ontwerpers. Onderwerpen zoals 
geïntegreerd ontwerpen, lokaal overleg, aanpasbaar en 
aangepast bouwen, EPB, akoestiek en onderhoud en renovatie 
worden uitgebreid behandeld. De C2008 is van toepassing voor 
elk project waarvoor een SHM een aanvraagdossier indient, net 
zoals voor elk voorontwerp dat een SHM indient. Meer info op : 
www.vmsw.be  
Convenant: overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen 
over beleid, doelstellingen en samenwerking. Wordt 
bijvoorbeeld gebruikt in het Nederlandse en Vlaamse 
stedenbeleid. 
EPB: EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. Alle 
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding wordt 
gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze 
normen worden de EPB-eisen genoemd. De EPB-eisen hebben 
betrekking op de thermische isolatie, de energieprestatie, de 
netto-energiebehoefte voor verwarming, het binnenklimaat 
(ventilatie en oververhitting). Meer info op www.vlaanderen.be  
EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert 
potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de 
woning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning 
te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete. 
Het attest wordt opgemaakt door een erkende 
energiedeskundige type A. Meer info: www.vlaanderen.be en op 
www.energiesparen.be 
Erkenningenbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden 
en de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure 
voor de beoordeling van de prestaties van sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10198
43 
ERP 2020: De Vlaamse overheid wil tegen 2020 geen woningen 
meer hebben met enkele beglazing, zonder dakisolatie of met 
weinig energiezuinige verwarmingssystemen. Deze strategische 
doelstelling wordt kortweg het Vlaams 
Energierenovatieprogramma 2020 (ERP2020) genoemd (meer 
info in het Draaiboek). De gegevens van de patrimoniumenquête 
rond ERP2020 zijn in geaggregeerde vorm per SHM opgenomen 
in de prestatiedatabank.  
E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie een 
woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe energiezuiniger 
de woning is. 
GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De gewestelijke sociale 
correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarbij de Vlaamse 
overheid de objectieve tekorten van de huurinkomsten opvangt. 
Dit mechanisme dekt het verschil tussen de inkomsten van de 
SHM's en een aantal aanvaarde uitgaven. Het inkomen van de 
huurder is de belangrijkste factor voor het bedrag van de 
huurprijs . SHM’s met een huurderspubliek met lage inkomsten 
zullen daardoor ook lagere huurinkomsten kennen. Om die 
lagere huurinkomsten te compenseren, ondersteunt de Vlaamse 
overheid SHM’s met een subsidie. In 2011 had ongeveer een 
derde van alle SHM’s recht op dergelijke subsidie. 
Huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn 
betalingsachterstallen van huurders aan de SHM. Het kan gaan 
om achterstal van huur, maar ook nog niet-betaalde huurlasten, 
bepaalde kosten voor werken of schade worden hierin 
opgenomen. Om de huurdersachterstallen vergelijkbaar te 

maken tussen SHM’s worden alle niet betaalde facturen (aan 
huurders) gedeeld door alle (aan huurders) in dat jaar 
gefactureerde bedragen.  
Indicatoren: Een indicator heeft te maken met het meetbaar of 
telbaar maken van iets. Bij de prestatiebeoordeling van SHM’s 
onderscheiden we omgevingsindicatoren, effectindicatoren en 
prestatie-indicatoren  

 omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving waarin 
een SHM zich beweegt. Een voorbeeld zijn het aantal 
huishoudens in het actieterrein.  

 effectindicatoren meten in welke mate de strategische 
doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid worden bereikt. 
SHM’s kunnen hieraan een bijdrage leveren, maar zijn meestal 
niet exclusief verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Een 
voorbeeld is het BSO sociale huurwoningen. Het is de 
gemeente die de verantwoordelijkheid draagt voor de 
realisatie van dit BSO. De SHM kan zich hiervoor inschakelen 
als de gemeente dit wenst.  

 prestatie-indicatoren meten in welke mate de operationele 
doelstellingen voor SHM’s worden bereikt. Ze worden 
gegroepeerd per prestatieveld en per doelstelling kunnen 
meerdere indicatoren voorhanden zijn. Tijdens de 
prestatiebeoordeling wordt bij voorkeur enkel gewerkt met 
indicatoren waarvan de waardes vergelijkbaar zijn tussen alle 
SHM’s in Vlaanderen. Een voorbeeld van een prestatie-
indicator is de aangroei van het aantal sociale huurwoningen 
t.o.v. het bestaand huurpatrimonium. 

Intern huurreglement: Een intern huurreglement is een 
openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het 
kaderbesluit sociale huur. De SHM geeft hierin minimaal de 
concrete regels aan die een verdere invulling vereisen of op 
basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in 
voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in het 
lokaal toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 1,16° 
kaderbesluit sociale huur). 
KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale 
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 
Wooncode. De doelstellingen van dit besluit liggen vervat in een 
aantal kernbegrippen zoals uniformiteit, betaalbaarheid en 
woonzekerheid en legt de voorwaarden vast waaronder in 
Vlaanderen sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden (zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10164
03&param=inhoud). 
K-waarde of K-peil: De K-waarde bepaalt het globale niveau van 
de thermische isolatie van het gehele huis gebouw. Zij houdt 
rekening met de warmteverliezen via de buitenmuren, de daken, 
de vloeren en de vensters. Hoe lager de coëfficiënt, hoe beter 
het huis geïsoleerd is. Voor nieuwe of gerenoveerde woningen 
geldt in Vlaanderen een norm van maximaal 45 W/m²K. Vanaf 
2014 wordt dit 40. 
Leegstand Hierin onderscheiden we structurele leegstand en 
frictieleegstand. Een woning wordt als structureel leegstaand 
beschouwd wanneer ze gedurende minimaal zes maanden 
leegstaat of zal leegstaan als gevolg van de geplande uitvoering 
van een renovatie- of bouwproject. Het is de SHM zelf die per 
woning aangeeft of de leegstand structureel is of niet. Elke 
woning die op 31/12 van een jaar geen huurder kent en niet 
door de SHM als structureel leegstaand werd aangeduid, wordt 
als frictieleegstaand beschouwd.  
NFS2/FS3: Op 1 januari 2008 trad het tweede nieuw 
financieringssysteem (NFS2) voor de realisatie door SHM’s van 
sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten 
in werking. Voor de financiering van sociale huurprojecten 
kunnen SHM’s vanaf dan een beroep doen op renteloze leningen 
(bij de VMSW) met een aflossingstermijn van 33 jaar. In dit 
systeem wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde NFS2 
normen of plafonds. Daarmee wordt het maximaal bedrag per 

http://www.caw.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
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type bouwverrichting bedoeld dat door de overheid wordt 
gesubsidieerd met een renteloze lening. FS3 of derde 
financieringssysteem bouwt verder op de principes van NFS2 
maar de subsidiabele plafonds werden vervangen door een 
uitgebreidere simulatietabel die nauwer aansluit bij de zeer 
verscheiden bouwvormen die SHM’s realiseren. De aflossingen 
van de SHM bedragen in het begin van de aflossingsperiode 
minder dan op het einde (inflatiegericht afbetalingsschema) en 
de rentevoet is negatief. Dit wil zeggen dat de SHM in de 
realiteit minder moet terugbetalen dan het bedrag dat ze heeft 
geleend.  
OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  
OD of operationele doelstelling: Een OD of operationele 
doelstelling is een uit een strategische doelstelling afgeleide 
doelstelling voor SHM's, zo veel mogelijk geformuleerd in 
indicatoren die concreet maken hoe de strategische 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Doorgaans worden 
meerdere operationele doelstellingen afgeleid uit één 
strategische doelstelling. Operationele doelstellingen worden 
dus veel meer dan de strategische doelstellingen geformuleerd 
in termen van prestaties van de SHM’s (omdat de SHM er zelf de 
verantwoordelijkheid voor draagt).  
Prestatiebeoordeling: De procedure voor de beoordeling van de 
prestaties van een SHM, desgevallend in vergelijking met een 
voorgaande beoordeling, bestaande uit de volgende stappen die 
achtereenvolgens doorlopen worden: a) een meting van de 
prestaties van de SHM, b) een visitatie van de SHM, en c) de 
opmaak van een visitatierapport waarin de prestaties van de 
SHM worden beoordeeld. 
Prestatiedatabank: Digitale databank, waarin de omgevings-, 
effect-, en prestatie-indicatoren van de SHM’s zijn opgenomen 
Recht van voorkoop: De Vlaamse overheid heeft in bepaalde 
gebieden een 'recht van voorkoop'. Indien in dat gebied een 
woning of bouwgrond wordt verkocht, kunnen sommige 
instellingen van openbaar nut, zoals een SHM, een recht krijgen 
om die woning of bouwgrond aan te kopen tegen dezelfde 
voorwaarden om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- 
of koopwoningen of sociale kavels te realiseren. 
SD of Strategische doelstelling: Een SD of strategische 
doelstelling wordt rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode 
afgeleid en geeft een algemene beleidskeuze aan. De SHM’s 
worden mee ingeschakeld om deze doelstellingen te bereiken en 
kunnen dus een bijdrage leveren in de realisatie ervan. De 
realisatie van strategische doelstellingen is evenwel niet 
exclusief voorbehouden voor SHM’s, want ook andere (al dan 
niet woon-)actoren kunnen een bijdrage leveren. De mate 
waarin resultaten op de strategische doelstellingen worden 
bereikt, wordt gemeten a.d.h.v. effectindicatoren.  
Sociale last: Dit begrip is ingevoerd door het decreet Grond- en 
Pandenbeleid. Een sociale last in een bouwvergunning verplicht 
de verkavelaar of bouwheer ertoe handelingen te stellen opdat 
een sociaal woonaanbod wordt verwezenlijkt dat in lijn is met 
het op het verkavelings- of bouwproject toepasselijke 
percentage. In alle gemeenten waar nog niet is vastgesteld dat 
aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is voldaan, moet een 
sociale last worden opgelegd bij bepaalde stedenbouwkundige 
en verkavelingsaanvragen. Bij kleinere verkavelings- en 
stedenbouwkundige aanvragen wordt er dus geen sociale last 
opgelegd. Rond sociale last is een zeer uitgebreide 
reglementering van toepassing (meer info op 
www.wonenvlaanderen.be). 
Sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening 

SVK’s: sociale verhuurkantoren (www.vob-vzw.be) 
Toewijzingsreglement: De manier waarop beslist wordt wie 
welke sociale huurwoningen in Vlaanderen mag bewonen 
gebeurt volgens strikte regels, die in het Kaderbesluit Sociale 
Huur (KSH) worden vermeld. In deze regels is ook voorzien dat 
gemeenten in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden 
ook bijkomende specifieke voorrangsregels voor toewijzing 
kunnen bepalen. Zo kan een gemeente rekening houden met de 
lokale binding van de kandidaat-huurders, met de 
woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of met de 
verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of een 
deel ervan (art. 26 kaderbesluit sociale huur ).  
UP of uitvoeringsprogramma: bevat alle verrichtingen in het 
kader van sociale woonprojecten (vb. sloop, renovatie, bouw, 
infrastructuur), ongeacht de aard van de initiatiefnemer, en 
ongeacht of het gaat om sociale huurwoningen, sociale 
koopwoningen of sociale kavels. Jaarlijks wordt een nieuw UP 
opgemaakt en goedgekeurd door de minister. Pas wanneer een 
project op een UP staat, heeft de SHM zekerheid over de mate 
waarin de overheid een deel van de kosten voor de realisatie 
van het project op zich neemt. Afhankelijk van het type project, 
de woningen en de initiatiefnemer, worden hiervoor 
verwervingssubsidies, projectsubsidies of rentesubsidies 
voorzien. 
VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(www.vaph.be)  
Verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de 
mogelijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te 
verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel strikte 
voorwaarden verbonden. Verhuur buiten stelsel is mogelijk aan 
openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die de 
Vlaamse Regering daartoe erkent. Verzekering Gewaarborgd 
Wonen: De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een verzekering 
voor particulieren die werken en die een hypothecaire lening 
aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. 
De verzekering loopt over een periode van tien jaar en is volledig 
gratis want de Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. 
Er zijn geen inkomensgrenzen. Ingeval van onvrijwillige 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, kan men een 
tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van de hypothecaire 
lening. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen 
zelf, van het werkelijk geleden inkomensverlies, van het bedrag 
dat men maandelijks afbetaalt en van het E-peil van de woning. 
Meer informatie over de Verzekering Gewaarborgd Wonen vind 
je op www.wonenvlaanderen.be.  
Vlaamse Woonlening: zie Bijzondere sociale lening 
Voorrangsregels: Artikel 18 van het Kaderbesluit Sociale Huur 
(ook gekend als sociaal huurbesluit) bevat de regels volgens 
dewelke een SHM een sociale huurwoning toewijst. Er wordt 
achtereenvolgens rekening gehouden met : de rationele 
bezetting van de woning; de voorrangsregels en de 
chronologische volgorde van de inschrijvingen. 
VTE: voltijdse equivalent van een werknemer. Het is een 
rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de 
personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd 
gezegd vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds 
werknemer en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8 
VTE. 
Wachtlijst: zie “actualisatie” 
 

 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vob-vzw.be/
http://www.vaph.be/
http://www.wonenvlaanderen.be/
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I betreft Reactie Zonnige Kempen op visitat¡erapport

I contactpersoon Ludo Helsen

Vlaams minister van Wonen
Mevrouw Liesbeth Homans

I datum t9.02.20t6
I referentie 01:6.0572

Geachte mevrouw de minister

ln januari mochten we de glazen heffen niet alleen op het nieuwe jaar, maar zeker ook op het oordeel
van de visitatiecommissie over onze sociale huisvestingsmaatschappij. Op 20 januar¡ 2016 ontvingen wij
het defin¡tieve rapport van die visitatiecommissie. Wij zijn verheugd met het beeld dat daarin van onze

organisatie naar voor komt. W'rj vinden ook de identiteit en visie van Zonnige Kempen daarin duidelijk
terug. Onze Raad van Bestuur, directie en personeel zijn dan ook zeer tevreden over het geforrnuleerde

oordeel. Bovendien schetst het rapport ons de mogelijkheid om onze werking verder te perfectioneren

en waar er ruimte is voor verbetering. Zowel op korte als op lange termijn hebben we reeds initiatieven
ter verbetering genomen. Hieronder informeren we u graag over die acties.

Financiële leefbaarheid

Het gebrek aan financiële middelen is een gekend probleem binnen de sociale huisvestingssector. Wij
zijn zeker dat onze werking en visie op duurzaamheid op lange termijn bijdragen aan onze financiële
leefbaarheid. De bijkomende investeringen in dit segment die vaak een zware financiële last met zich

meebrengen, bewijzen hun rendement. Ons streven naar duurzaamheid mag volgens de commissie als

voorbeeld voor de sector gesteld worden, zolang het onze financiële leefbaarheid niet in het gedrang

brengt. Wij menen dat de verschillende overheden hier een voortrekkersrol in kunnen spelen.

Overheidssteun vormt dan ook vaak een noodzakel'rjke voorwaarde voor het realiseren van innovatieve
projecten en is een katalysator voor duurzame ontwikkelingen. Verder stellen we uiteraard alles in het
werk om -waar mogelijk- onze financiële leefbaarheid te optimaliseren. We volgen huurachterstallen
minutieus op, vermijden leegstanden en bestrijden domiciliefraude in samenwerking met lokale
overheden. Verder levert een continue zoektocht naar subsidies, premies en andere
samenwerkingsvormen ook alternatieve financiële inkomsten op. U ziet: ons zuinige, duurzame beleid
met toekomstvisie leidt tot een optimale investering van de beperkte middelen. Het ene sluit het
andere geenszins uit.

Communicatie naar huurders
De visitatiecommissie raadt ons eveneens aan om de communicatie over de complexe afrekeningen van

collectieve installaties te verbeteren. We horen hierbij de bezorgdheden van de bewoners centraal te
stellen. Gevolg gevend aan dit advies organiseerde onze maatschappij in december 2015 in vier wijken
een bewonersoverleg, waar we de afrekening van 2015 en de huurprijsberekening voor 2016 bespraken.

Communicatie naar beleidsinstanties en andere organisaties

Zonnige Kempen krijgt van de commissie het voorstel om de samenwerking met de OCMW's te
formaliseren, want dat werkt bevorderlijk voor de informatieoverdracht. Ook onze initiatieven kunnen

we op deze manier kenbaar maken. Twee maanden na de passage van de commissie -op 27 november
2015 om precies te z'rjn- hielden we al onze eerste OCMW-dag. Zo'n 25 OCMW-medewerkers uit ons
werkingsgebied zakten af naar Kamp C in Westerlo om te werken rond het thema 'Communicatie'. We
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Burgert¡ike vennôotsch3p met de handetsvorm van een cocperatieve vennootsch¿p met een sociaal oogmerk.
Socìale huisvestingsmaalschåpprJ door VMSW erkend Õnder het nummer i 295.



verdeelden alle aanwezigen over drie workshops: Kandidaat-huurders, Huurachterstallen en

Leefbaarheid. Zo overlegden we op welke momenten we onze communicatie -zowel met onze huurders

als met het OCMW- moesten optimaliseren.

Tevredenheid van huurders meten
De commissie toonde aan dat Zonnige Kempen in de toekomst de tevredenheid van huurders over de

dienstverlening en de werking van de SHM op een meer systematische en geobjectiveerde manier moet

meten. ln november 2015 zijn onze medewerkers van het team leefbaarheid gestart met een

leefbaarheidsonderzoek in ons werkingsgebied. We willen polsen naar de tevredenheid van onze

huurders over alle zaken die gerelateerd zijn aan hun woning en woonomgeving. Zo geven onze

huurders hun ideeën over onderwerpen zoals veiligheid, sociale samenhang en communicatie. Het

hoofddoel van dit leefbaarheidsonderzoek is de algemene tevredenheid meten van alle mensen die een

van onze sociale woningen betrekken. Zij kunnen op deze manier nadenken over hun woons¡tuat¡e en

bijgevolg participeren in de ontwikkeling van hun wijk.
Het onderzoek vond reeds plaats in de gemeenten Berlaar, Heist-Op-Den-Berg en Grobbendonk. Het

team werkte een vragenlijst uit die het als leidraad gebruikte voor de tevredenheidsmeting. De andere
gemeenten van ons werkingsgebied komen later aan bod.

lnnovatie als hoeksteen van duurzaamheid

Een sociale huisvestigingsmaatschappij groeit met iedere huurder en gemetselde baksteen.

Woonvormen en gezinssamenstellingen die twintig jaar geleden de norm waren, lijken vandaag totaal
achterhaald. lnnovatie is zonder twijfel de hoeksteen van duurzaamheid. Bovenstaande initiatieven

tonen aan dat onze maatschappij bereid is -en in staat is om- voortdurend te veranderen en te
verbeteren. Enkele initiatieven van de voorbijejaren staven eveneens ons onafgebroken groeiproces: de

samenwerking met een extern adviesbureau, de bijsturing van de organisatiestructuur en het

managementoverleg, het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, de omschakeling in volledig
procesgericht denken, de vernieuwde baliewerking en ingrijpende wijzigingen in ICT en infrastructuur.

Onze maatschappij zet met veel enthousiasme die cultuur van continue verbetering ook in de toekomst

verder. Met onze visie van duurzaamheid blijven we voor onze huurders voortreffelijke woningen met

een gezond en comfortabel binnenklimaat realiseren.

Tot slot benadrukken we graag dat het hele visitatieproces op zeer professionele wijze is verlopen. We

bedanken de visitatoren voor hun inzet, luisterbereidheid en sterke analyse die enerzijds onze

kwaliteiten bevestigt en ons anderzijds nieuwe, leerrijke inzichten heeft gegeven.

Met vriendelijke groeten
namens nige Kempen

Ludo
Voorzitte

Luc Stijnen
Directeur
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