
Een woonst zoeken?
Woonatelier 2019

Doelgroep – Clienten/Rechthebbenden. Singels uit LOI en Crisis- of
Nachtopvang. 



Wat doen we in het Woonatelier?
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1. Inleiding
2. De mechaniek van het zoekproces.

3. 6 Aandachtspunten : waar je kan op letten als je een woonst zoekt.
4. Voorbereiding: mijn intake en mijn profiel
5. Voorbereiding: mijn Woonst-Zoekfiche
6. Voorbereiding: wat is mijn netwerk? Wie zit er in mijn netwerk?
7. Hoe gaan we een passende en betaalbare woonst zoeken?
8. Hoe gaan we te werk als we een woonst vinden?
9. Hoe gaan we te werk als we een woonst gaan bezichtigen?
10.Hoe gaan we te werk na het bezichtigen van een woonst?



Wat gaan we doen in het Woonatelier? Inleiding

• Wat is / doet of biedt het Woonatelier?
• Een geheel van opleidingspakketten dat tot doel heeft 

een voor ieders budget gepaste en betaalbare woonst 
te vinden, te onderhouden, en te behouden

• Waarom dit aanbod?
• Voor mensen die zonder werk vallen of in één of andere 

noodsituatie zitten is het moeilijk een woonst te vinden 
en te houden. 
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Wat gaan we doen in het Woonatelier? Kennismaking en 
Afspraken
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• Kennismaking en afspraken voor een interactieve opleiding
• Naamkaartjes aanmaken aub met voornaam & naam

• Kennismaking: wie is wie, waarom zitten we hier, wat zijn jouw ervaringen 
bij het zoeken naar een woonst, heb je een smartphone, een PC met Internet 
vrij ter beschikking in de Nacht-of Crisisopvang, heb je een emailadres, kan je 
met een PC werken, Google maps, of apps van De Lijn, NMBS gebruiken, ….

• Opleiding is geen éénrichtingsverkeer: jullie zitten aan het stuur

• Met Respect voor elkaars Privacy: alles binnen deze opleiding blijft tussen
ons. Uw persoonlijke informatie gebruiken we alleen voor het zoeken naar
een woonst,…

• Starten we een traject “woonst zoeken”  dan zijn een intakefiche en een 
profiel noodzakelijk. Deze worden door U gedateerd en ondertekend.



Een woonst zoeken: zoals jullie het nu doen, 
eigen ervaring en beleving?

-> google “ te huur in Brugge” en klik op (selecteer) 2dehands.be …..

Woonatelier 23  mei 2019 Erkende Vluchtelingen

Vertel over jullie geschiedenis, jullie ervaringen bij 
het verliezen, zoeken, vinden van een woonst…

We hebben tijd om een 10-tal woningen te zoeken (
jullie zoeken met de criteria die we gaan uitleggen).
We gaan wat jullie vinden samen evalueren, en
indien ok, contact maken met de aanbieder.
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De mechaniek van het zoekproces. Bvb via 
Internet…

-> google “ te huur in Brugge” en klik op (selecteer) 2dehands.be
…..



De mechaniek van het zoekproces. Bvb via Internet…
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•Skip de advertenties !!
• Zoek of Geavanceerd Zoeken, of, ….
•Gebruik de Sorteerknop: goedkoopste eerst
•Maak eventueel een vaste zoekopdracht aan
• …….



De mechaniek van het zoekproces. Bvb via 
Internet…

-> en/of, google “ te huur in Brugge” om andere websites te vinden: 
ImmoWeb, Zimmo, Immovlan, …



De mechaniek van het zoekproces. Bvb via 
Internet…

-> en/of, google “ te huur in Brugge” om andere websites te vinden: 
ImmoWeb, Zimmo, Immovlan, Trovit, Proxio, 

1. Eerst te proberen: 2eHands
2. Daarna Immoweb : de eerste, sinds 1996, de grootste 

(marktaandeel van 60%), 40% particuliere zoekertjes, 60% 
makelaars, professionelen en notarissen

3. Andere, de “kleintjes”, verdelen de kruimels:
• ImmoVlan 
• Zimmo (Kapaza)
• Realo,             2016 : koppeling van “openbare data aan 

panden”:  meer info: waarde van pand, mobiliteit…
• ImmoScoop,                     nieuwe uitdager van Immoweb, 

een coöperatie van 565 makelaarskantoren uit Antwerpen



De mechaniek van het zoekproces. Bvb via Internet…
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Wat is het probleem?

• veel antwoorden, veel brol, veel filteren, veel werk, ontmoedigend…
• veel antwoorden maar daarmee heb je nog geen woonst…
• als je dit dag-in dag-uit doet ( en, je moet dat doen) dan wordt je daar 
kierewiet van
• als je dan al iets vindt dat je interesseert, wat doe je dan best verder?
• veel aanbod juist bij deze Immo kantoren die geen OCMW mensen of 
vluchtelingen “willen”

Is er een betere aanpak?



Een betere aanpak: OCMW stuurt. Het WoonCafé neemt 
het zoeken naar een woning ter harte. 
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• Alle betrokken maatschappelijk werkers (MW’s) sturen hun clienten naar het WoonCafé, 
(bezoek aan WC is verplicht; opvolgbaar in Gdrive)

•Met ingevuld & up-to-date intakeformulier (templates op Gdrive)
•Met attest leefloon
•Stelt elektronische kopie ter beschikking van de  ID kaart, oranjekaart of andere papieren
•Op Gdrive, of mail aan Johannes Degaeve

• Hoofd MW’s of aangestelde stuurt 2-wekelijks lijst van alle clienten/rechthebbers en 
prioriteiten

• De client /rechthebbende die raad en hulp wil bij het zoeken naar een woning passeert in het 
WoonCafé

• Maatschappelijk werkers worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het zoekproces
•Google drive: CV-Profiel aanwezig?
•Persoonlijke, telefonische en email contacten 
•Geregelde opvolggesprekken met hun clienten



Het WoonCafé wat is het & wat doet het?
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•Het WoonCafé zijn de vaste ontmoetingsmomenten waar alle clienten/rechthebbers terecht 
kunnen voor hulp bij het zoeken naar een woonst

•Het Wooncafé gaat door:
•Op dinsdag in de Potterierei 77, exclusief voor LOI clienten

•Van 15hr00-17hr00 en,
•Op dinsdag en donderdag in Parochiaal Centrum Valkenburg, Legeweg 83, Sint-Andries 

•Van 18hr00-19hr30

•Het WoonCafé wordt opengehouden door woonbuddies, vrijwilligers die helpen bij het zoeken 
naar en woning 

•Wat doet het WoonCafé: mee “op maat” zoeken naar een geschikte woning; het zoekproces 
faciliteren; hulp op het internet, welke sites, welke Immo kantoren, welke contactpersonen, hoe 
communiceren met woonbuddies, bezichtiging van woning met woonbuddy



WoonCafé, waar en wanneer? 
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•Het Wooncafé is vrij toegankelijk, je hoeft niet aan te melden, of, af te 
spreken (hoewel dat mag)

• Op dinsdag in de Potterierei 77 
• Van 15hr00-17hr00

•Bert Vansteenhuysen, Bart Vandamme, Johannes Degraeve, 
Theo Henckens

•Op dinsdag en donderdag in PC Valkenburg
• Van 18hr00-19hr30

•Frank Vangaever
• Er zijn ook nog vrijwilligers die eventueel willen en kunnen invallen in 
Brugge, maar ook in de omgeving Torhout, Roeselare, Leuven



Op Dinsdag en Donderdag van 18hr00 tot 19hr30 in Parochiaal 
Centrum Valkenburg, Legeweg 83, Sint-Andries 

WoonCafé, waar en wanneer? 
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Netwerk: details, neem contact via Website, WoonCafé,…..



Vóóraleer te starten met zoeken: een goede voorbereiding!

&

OCMW, ….
Maatschappelijk Werkers

Stuurt

Clienten/Rechthebbende 
naar WoonCafé

WoonCafé
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Goede en snelle communicatie is zeer belangrijk!! 
Whatsapp?
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Goede en snelle communicatie is zeer belangrijk!! Email 
heeft andere functie dan Whatsapp.
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6 Aandachtspunten bij het zoeken. Hier kan je op letten 
als je op zoek gaat:
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1. Woonst met domicilie: deze woonst wordt je hoofdverblijfplaats
2. Zoek een woonst met  maandelijkse huur + algemene kosten passend voor 
jouw budget: voor singel bij OCMW max +/- 500€
3. Bepaal waar je wil wonen en beperk je zoektocht tot die plaats
4. Bij voorkeur, woonst met een EPC waarde kleiner dan 400
5. Bij voorkeur: appartementen en studio’s met individuele meters voor 
Elektriciteit, voor Gas en voor Water
6. Let op voor (vermijd) elektrische verwarming

• Belangrijke overweging:  zoek niet je droomwoning, kan pas als je werkt…
• Zeer belangrijk (vooral bij het bezoek of bezichtiging): is de woonst gezond en 
veilig? Conformiteitsverslag Wonen Vlaanderen?
• Andere: Is er kans op huurtoelage? Is er dag/nachttarief voor elektriciteit?
• Nog andere, comfort : overal CV?, bergplaats (voor fiets, andere…)?, 
wasmachine?



Aandachtspunt 1: alleen woonst met domicilie: deze 
woonst wordt jouw hoofdverblijfplaats = eerste 
verblijfplaats

Agentschap voor Integratie en Inburgering:
•Je domicilie is het adres waarop je bent ingeschreven in het 
bevolkingsregister. Als je alleen gaat wonen of verhuist dan verandert je 
adres. Binnen de 8 dagen na je verhuis moet je je nieuwe officiële adres 
aangeven bij de bevolkingsdienst van je gemeente.
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Aandachtspunt 1: alleen woonst met domicilie: deze 
woonst wordt jouw hoofdverblijfplaats = eerste 

verblijfplaats
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• Wie minderjarig is, heeft voor een adreswijziging de toesteming van 
minstens één ouder of voogd
• Al je reguliere student bent kan je op “kot gaan”. Een kot is een 
studentenkamer, een studentenstudio of een studenten-appartement.
• Als je op kot kan gaan is een adreswijziging niet nodig. Je kot is je 
tweede verblijfplaats. Je hoofdverblijfplaats wordt dan bepaald door 
jouw begeleider (m/v)



Aandachtspunt 2: Budget? Alleen woonst met 
(maandelijkse huur + algemene kosten) aangepast 
aan budget. Vb. voor singel met leefloon <= 500€
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Aandachtspunt 2: Budget? https://www.cebud.be/referentiebudgetten
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Aandachtspunt 2: Budget? https://www.cebud.be/referentiebudgetten
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Aandachtspunt 3: Bezettingsnorm? Gezinnen! 
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Aandachtspunt 3: Bezettingsnorm? Gezinnen! Een voorbeeld. 



Aandachtspunt 2: alleen woonst met (maandelijkse huur + 
algemene kosten) aangepast aan budget. Vb. voor singel 

met leefloon <= 500€
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• De kosten, en, waarom je beter niet teveel verhuist:
• Verbrekingsvergoeding
• Branderattest
• Reiniging septische put
• Waarborg vanaf 2019: 3 maand maandhuur
• Plaatsbeschrijving
• Verhuiskosten, vervoer & lift, ….

• Vandaar het belang van een goede woonst, waar je (wat) lang(er) kunt 
verblijven en een goede relatie kunt opbouwen met je buurt en eigenaar



Aandachtspunt 2: alleen woonst met (maandelijkse huur + 
algemene kosten) aangepast aan budget. Vb. voor singel 

met leefloon <= 500€
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• Concreet: bij het betrekken van een eerste woonst, een concreet geval:
• Waarborg : 3 * 460€ = 1380€
• 1e maand huur + vast kosten: 540€
• Brandverzekering: 150€
• Plaatsbeschrijving: 150€
• Totaal: 2220€

•Extra kosten:
• Verhuiskosten, vervoer & lift, inrichting, ..

• Vandaar het belang van een goede woonst, waar je (wat) lang(er) kunt verblijven 
en een goede relatie kunt opbouwen met je buurt en eigenaar



Aandachtspunt 3: Bepaal waar je wil wonen en beperk je 
zoektocht tot die plaats….

Woonatelier Brugge 2019 8/29/2019 29

• Wat is belangrijk bij het zoeken naar een woonplaats?
• Mobiliteit:

• te voet, of met de fiets
• met openbaar vervoer (kost voor openbaar vervoer?)
• eigen auto : dit is een post die zeer zwaar weegt op het budget

• Werk of kansen op werk, toegang tot medische verzorging (dialyse, …)
• Opleidingen Zorg-verpleegkunde, ZOWe, SNT, IVO, CVO, Altus, AII, VTI, Leerwinkel, 
• School, OKAN klas
• Praattafels, Sportclubs, voorzieningen door Dienst Welzijn…
• Vrienden, familie, netwerk, …
• Ondersteuning door vrijwilligers (ook als je een woning hebt…)

• Belangrijke hulpmiddelen:
• Als je twijfelt, bereken de MobisScore
• Gebruik Google maps, ook voor buslijnen, openbaar vervoer, of,
• Gebruik apps van de Lijn, NMBS, ….



Aandachtspunt 3: Bepaal waar je wil wonen en beperk je 
zoektocht tot die plaats….rond Brugge, Groot-Brugge

Woonatelier Brugge 2019 308/29/2019



Aandachtspunt 3: Bepaal waar je wil wonen en beperk je 
zoektocht tot die plaats….Groot-Brugge groter dan Brugge

20Woonatelier 23  mei 2019 Erkende Vluchtelingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
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Aandachtspunt 3: Bepaal waar je wil wonen en beperk je 
zoektocht tot die plaats….
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Aandachtspunt 3: Bepaal waar je wil wonen en beperk je 
zoektocht tot die plaats….
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•Onbekende plaats? Zedelgem, Veldegem, Houtave, ….

•Gebruik Google maps om na te gaan waar het ligt!

•En, kontroleer best ‘s de MobiScore: hoe gemakkelijk raak je daar weg? Heb 
je bus? Winkels? Opleiding?

• Mobiscore berekenen doe je hier
Mobiscore : best >= 7 !! 
vb familie Qambari in Houtave



Aandachtspunt 4: Bij voorkeur een EPC waarde kleiner dan 
400 kWh/m2jaar
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• De EPC is Energie Prestatie Certificaat: het is een cijfer met als eenheid 
kWh/m2 j : het aantal kiloWatt uur per vierkante meter oppervlakte en 
per jaar

• EPC waarde geeft een ruw beeld van de kosten voor verwarming en 
aanmaken van warm water: hoe hoger de waarde hoe meer je betaalt

• Het certificaat is verplicht voor te leggen bij de verhuur

• Let op: soms is het certificaat achterhaald ( bvb nieuwe ketel 
geïnstalleerd, isolatie aangebracht, dubbel glas, ..)



Aandachtspunt 4: Bij voorkeur een EPC waarde kleiner dan 400 
kWh/m2jaar. Enkele voorbeelden. 
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Aandachtspunt 4: Bij voorkeur een EPC waarde kleiner dan 
400 kWh/m2jaar
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De EPC-waarde geeft een ruw beeld van de kosten voor verwarming en 
aanmaken van warm water. Let vooral op voor waarden hoger dan 400 
kWh/m2 j*. Vraag advies aan je begeleider

• De bewoonbare te verwarmen oppervlakte is belangrijk!!
• Warmteverliezen?

• Huis of appartement? Dak appartement? Ingesloten appartement?
• Rijhuis, HOB half open bebouwing, of vrijstaande woning?
• Appartement: ingesloten, boven een niet-verwarmde ruimte 
(garage, inrit,…), onder dak
• Bouwjaar? Oude woningen vs. nieuwbouw!
• Renovatie- isolatiewerken (dak, hoog rendementsglas,..)?
• Soort verwarming? Mazout, gas, electriciteit
• Hoe oud is EPC attest, geldigheidsduur, …



Aandachtspunt 5: appartementen en studio’s met 
individuele meters voor Elektriciteit, Gas en Water
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Heeft de woonst eigen / individuele meters (1/1), of één meter voor 
meerdere appartementen (1/veel)?



Aandachtspunt 5: appartementen en studio’s met individuele 
meters voor Elektriciteit, Gas en Water
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Heb ik sociaal tarief? Hoe vis je dat uit? …E&G + W…

• GEEN toepassing van het sociaal tarief indien u zelf geen 
energiecontract heeft afgesloten met een energieleverancier
• Forfait, provisie bevattende kosten voor verwarming, …geen 
rechtstreekse afrekening, of, jaarlijkse afrekeningen!
• Vooral letten op watermeters: meter van de Watermaatschappij of 
niet? • Best vooraf navragen bij de (water)maatschappij (bvb. via 
EnergieLoket)
• Informatie van de vertrekkende huurder



Aandachtspunt 5: appartementen en studio’s met individuele meters voor 
Elektriciteit, Gas en Water: volg je verbruik op!!! 
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• Heb je geen emailadres, maak er één aan (via Google account of 
andere..)

• Hou een water en elektriciteit en gasfactuur bij de hand: zoek 
klantnummer, factuurnummer, 

• Registreer je bij Farys en bij jouw leverancier van Elektriciteit en Gas
• Volg je verbruik op… vb Farys



Aandachtspunt 5: appartementen en studio’s met individuele meters voor 
Elektriciteit, Gas en Water Volg verbruik op. 
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• Heb je geen emailadres, maak er één aan (via Google account, ….)
• Hou een water en elektriciteit en gasfactuur bij de hand: zoek 

klantnummer, factuurnummer, 
• Registreer je bij Farys en bij jouw leverancier van Elektriciteit en Gas
• Volg je verbruik op… vb voor gas en elektriciteit, via Fluvius, 1X gratis 

per kalenderjaar
Verbruik opvragen bij Fluvius (Eandis)



Aandachtspunt 6: Let op, of vermijd elektrische 
verwarming
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1. Elektrische verwarming is DUUR
• Enkelvoudige meter: alleen dagtarief (of, alleen nachttarief)
• Tweevoudige meter: dag- en nachttarief

2. Er zijn 2 vormen van elektrische verwarming
• Accumulatoren laden op aan nachttarief, geven warmte af overdag
• Zonder accumulatoren, verbruikt elektriciteit op dagtarief

•eventueel als bijverwarming…..
• zeer duur als hoofdverwarming



Addendum: Kosten Verwarming, water…
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Wat doen we in het Woonatelier?
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1. Inleiding
2. De mechaniek van het zoekproces.

3. 6 Aandachtspunten : waar op letten als je een woonst zoekt.
4. Voorbereiding: mijn intake en mijn profiel
5. Voorbereiding: mijn Woonst-Zoekfiche
6. Voorbereiding: wat is mijn netwerk? Wie zit er in mijn netwerk?
7. Hoe gaan we een passende en betaalbare woonst zoeken?
8. Hoe gaan we te werk als we een woonst vinden?
9. Hoe gaan we te werk als we een woonst gaan bezichtigen?
10.Hoe gaan we te werk na het bezichtigen van een woonst?



Voorbereiding. De intake en het Woon CV
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1.Intake: gesprek waarin je uitlegt wie je bent, wat je zoekt, tegen 
wanneer, waar je nu woont, wie je begeleider (m/v) is, hoe we jouw 
begeleider (m/v) kunnen bereiken, hoe en waar we je kunnen bereiken, 
met andere woorden, het startpunt om te helpen zoeken

2.Intakegesprek wordt vastgelegd op het intake formulier. Op basis van 
het intakegesprek/formulier maken we samen een CV Profiel op. Er zijn 
hulpmiddelen om een profiel of curriculum vitae op te maken. 

3.Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en dienen alleen om je 
te helpen met het zoeken van een woning. Je geeft je toestemming door 
de documenten te dateren en te tekenen, zowel het intake formulier als 
je profiel of curriculum vitae. Ze worden alleen gebruikt om een woning 
te zoeken!



Het intake 
gesprek en 
intake formulier
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Dateren en 
Handtekenen !!



Mijn profiel, 
Curriculum Vitae
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Dateren en 
Handtekenen !!



Voorbereiding: Wie kan helpen bij het zoeken?
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Netwerk: alle mensen die structureel of incidenteel kunnen of willen 
helpen
•Maatschappelijk werkers, begeleiders,
•Toeleiders diversiteit, Woonloket, ..
•Familie?
•Vrienden en vrienden van je vrienden,..
•Mensen die jij zelf helpt, of geholpen hebt,
•Vrijwilligers ?

•Wooncafés
•Woonbuddies

•Bert, Bart, Theo, Nicole, Ingrid, Els, .. Frank
•Huizen van Vrede



Netwerk: details, neem contact via Website, WoonCafé,…..
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Praktijk : Je kunt op veel verschillende manieren een woonst zoeken…
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1.Bevraag vrienden. Vraag dat ze melden wanneer ze appartement zien dat 
vrij komt (appartementsblokken in, Kuiperstraat 31, Walakker 4,…..)

2.Trek rond op de plaats waar je wil wonen, neem een duidelijke foto van 
bordjes “Te Huur”, en, van het pand zelf. Noteer het adres. Bekijk de 
omgeving, bel eventueel aan, bevraag de buren

3.Bekijk advertenties in kranten, KW, Tips, ….neem een goede foto van de 
advertentie

4.Gebruik Internet (google de “te huur in Brugge”, of zie sites hierna,…)

5.Met smartphone?  Er is Wifi in Brugge in LOI’s, Biekorf, ‘tSas, Vives, 
(HoWest?), UzePlekke, ….

6.Geen smartphone??? Aai, aai, aai, maar er zijn PC’s met Internettoegang 
in de Biekorf, ‘tSas, Vives, (HoWest?), CrisisOpvang Havenstraat, UzePlekke, 
andere plaatsen die werken rond Welzijn, plaatsen met Wifi: dus ook Huis 
van de Bruggeling, Station,



Praktijk : een woonst zoeken.....
Direct bij eigenaar of met Immo kantoor?

1. Je hebt betere kansen als je direct de eigenaar kunt “bereiken”

eigenaar 
Beslist!

eigenaar 
Beslist!

Vluchteling 
zoekt woning

Immo 
kantoor
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Praktijk : een woonst zoeken..... Zoeken op het Internet. Waar 
beginnen?
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Praktijk : een woonst zoeken in Brugge
Het ene immo kantoor is niet het andere!
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Praktijk : een woonst zoeken in Oostende
Het ene immo kantoor is niet het andere!

Woonatelier Brugge 2019 

Bert’s “strooptocht” in Oostende op 2-aug-2019: 
Zoals we al wisten is de titel van slechtste immo... Dewaele Oostende.
Je moet alles via internet doen, zelfs ter plaatse kon ik geen afspraken 
regelen.
En ze zijn ook een van de immo’s die de regel van 3 toepassen.
Zo had ik tien adressen bij verschillende immo’s maar geen enkele wou om 
die reden een afspraak geven. Dat was het geval bij immo Bel Air, immo
Dewaele, immo Dermul en immo DCM in Mariakerke.

Alleen immo Caenen laat het over aan de eigenaar en daar hebben we een 
afspraak kunnen regelen

Uit vroegere contacten weten ook dat immo Katrien “te doen is….
538/29/2019



Praktijk : een woonst zoeken.....
Hulpmiddel (automatisch laten zoeken) en andere…
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1.Met jouw zoekfiche kan je op de meeste websites ‘automatisch laten 
zoeken’ en een bericht naar je emailadres laten sturen….

•maak een emailadres aan!

2.Sommige websites verzamelen gegevens van immo kantoren, maar, 
worden niet steeds direct vernieuwd (ge-updated): 90% van de 
Immokantoren ‘adverteren’ op Immoweb….

3.Daarom, in het geval van een woonst aangeboden door een Immo 
Office, ga direct naar de website van dit Immo Office

4.Als je op de website van een Immo Office bent, check voor alle 
woningen die aan jouw zoekprofiel voldoen vooraleer contact te nemen



Praktijk : een woonst zoeken.....
Direct te huur gesteld door de eigenaar !

1. Maak duidelijke foto van de affiche, van het pand en vooral
2. Noteer straat, huisnummer, stad
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Praktijk : een woonst zoeken.....
Maar, opgelet ! Maak geen foto’s van advertenties 
geplaatst door Immo kantoren, ga naar hun Website!

Woonatelier Brugge 2019 
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Praktijk : een woonst zoeken.....
Maar, opgelet ! Maak geen foto’s van advertenties 

geplaatst door Immo kantoren, ga naar hun Website!
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1. Afknappers:
• Student, kamer, …. serviceflat,
• In optie….te huur, te koop, te laat 
• Handelspand, Kantoor, Garage
• Vakantieverhuur
• Buitenlandse lokaties : Calpe, Tunisia
• Pand via Entrakt (Brugge), leegstandsbeheer
• Zoek appartement (op 2eHands), Verhuurd, Te koop
• Contacteer makelaar

2. Andere begrippen: vraag hulp aan vrijwilliger/woonbuddy
• Huurbelofte, contract, opzegvergoeding, registratie, plaatsbeschrijving, 

energieoverdracht, EPC, forfait, provisie, gemeenschappelijke kosten, syndicus, 
eindafrekening,



Praktijk : een woonst zoeken..... Hou bij “waar je geweest 
bent”.
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Een logboek: hoeft niet op papier, beter op smartphone (whatsapp
historiek)
• Zo vermijd je meerdere keren dezelfde advertentie door te sturen
• Kan je tonen aan je begeleider dat je actief zoekt
• Veel beter & sneller communiceren met de mensen die je helpen
• Leer je uit vorige ervaringen (Immo kantoren, eigenaars, …)



Praktijk : een woonst zoeken.....
Hou zelf een whatsapp historiek bij.

Woonatelier 23  mei 2019 Erkende

Vluchtelingen
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Hoe ga je te werk als je een hit naar een woonst vindt? 
Hoe ga je om met feedback?
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Je vraagt hulp, je houdt rekening met de informatie die je ontvangt, en, 
je past eventueel je zoekproces en zoekfiche aan:

Indien jouw voorstel niet ok is, dan legt de vrijwilliger uit waarom het 
geen goed idee is om met de eigenaar of het verhuurkantoor contact op 
te nemen

Indien jouw voorstel wel ok is, dan wordt contact gelegd met Immo
kantoor of eigenaar ( best door vrijwilliger)

•Op dit ogenblik gebruikt de vrijwilliger jouw intake gegevens en CV 
of profiel om je voor te stellen aan het Immo kantoor of de eigenaar
•Hopelijk krijg je de kans op een bezichting….
•Zoniet, geen paniek, gewoon verder zoeken, de moed niet opgeven



Hoe ga je te werk als je een “goede” woonst vindt?
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1. Voor contact met eigenaar of Immo kantoor vraag je hulp en spreek je af met
•vrijwilligers, woonbuddies, ….
•maatschappelijk werker, je begeleider (m/v), ….
•(vrienden, ..)

2. Via gesprek, telefoon, bericht, whatsapp
3. Whatsapp heeft aantal voordelen:

•Volledigheid: waarover gaat het, bij wie, kost, huur, EPC, ….?
•Je stuurt hetzij een DUIDELIJKE foto            met, adres straat+nr+postbus
•Je stuurt de link naar woning (https://www.2dehands.be/a/immo/huizen-en-appartementen...)

•Snelheid: is zeer belangrijk: “wie eerst komt eerst maalt”
•Gemakkelijker (taal, ….interactie… vraag/wederv
•Dient als log “waar ben ik al op zoek geweest?” (toon aan je begeleider (m/v))

4. Whatsapp heeft ook nadelen: 
• niet te gebruiken met begeleider van OCMW, overheden, daarvoor heb je een 

emailadres aangemaakt…
• Whatsapp-etiquette! 



Hoe ga je te werk bij het bezichtigen van een woonst?
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1. Je spreekt af met vrijwilliger / woonbuddy samen bezichtigen
1. Zeer belangrijk: duidelijk afspreken: waar? Het juiste moment? Kom je er zelf naar toe? 

Word je opgehaald? Heb je alle papieren bij?
2. Houd je aan de aandachtspunten bij het bezoek

2. Je brengt alle papieren mee zodat je zo snel als mogelijk een “huurbelofte” kunt invullen
1. alle papieren? ID kaart of oranje kaart, of verblijfsattest, CV profiel, attest leefloon, als je 

werkt: loonfiches (laatste drie), cursusen die je volgt, attest Nederlands, referenties,
2. papieren, of copies op smartphone die je snel kunt doorsturen (via email…)

3. Belangrijk: naam, gegevens van degene die het bezoek organiseert ( verhuurkantoor, of 
eigenaar). Mening, hoe groot is de kans, wanneer antwoord, …

4. Nieuwe evolutie: Immokantoren vragen voor toestemming tot bezichtiging, vooraf een 
formulier in te vullen …(-> emailadres)



Hoe ga je te werk bij het bezichtigen van een woonst?
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• Je bent beleefd, en begrijpt regels sociale omgang (groeten, hand geven, afscheid 
nemen, aub/dank u wel, niet roken/drinken binnen….

• Wees op tijd! Geeft goede eerste indruk
• Kom niet met teveel, is soms intimiderend, schept onduidelijkheid (wie huurt?)
• Je zegt wat je doet, je doet wat je zegt
• Durf Nederlands te spreken, ook al maak je fouten
• Leg uit waarom je verhuist, of op zoek bent (staat in je profiel,
• Je begrijpt “sociale gevoeligheden, “regels”, vaak ongeschreven

• Je rookt niet tijdens het bezoek, je rookt nooit binnen, je drinkt niet tijdens het 
bezoek, je gaat niet naar het toilet in het pand dat je bezoekt,…

• Je begroet bij het binnenkomen, bij het weggaan
• Je vraagt of je foto’s mag maken, maak geen foto’s van personen

• Je mag en kan “neen” zeggen als het pand je niet bevalt. Informeer zeker je 
woonbuddy, zodat er geen misverstanden ontstaan.

• Gebruik je Profiel of CV, leg uit of licht toe, hoe meer gepersonaliseerd hoe beter
• Soms opmerkingen als je met eigen auto komt



Hoe ga je te werk bij het bezichtigen? Veilig & Gezond?
Kosten?
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•Kijk zo aandachtig mogelijk rond in de woning (gebruik je Woonst Zoekfiche)
•Gezondheid en veiligheid belangrijker dan confort en luxe
•Domicilie? Huurprijs? Forfait, provisie? Wanneer start de huur?
•Kans op huursubsidie? (Bevraag de bewoner, of vrijwilliger/woonbuddy)
•Dubbel glas, isolatie, werkende rolluiken, Up to date EPC-waarde?
•Elektriciteit: waar staan de tellers, dag/nacht tarief, stopcontacten met awarding, 
loshangende draden, armaturen, welke verliesstroomschakelaars 30/300mA
•Verwarmingstoestellen : op basis van elektriciteit (!!!), of gas (beter!)
•Gasverwarmingstoestellen (Recent? Conform? Rookgasuitlaat? Certificaat nazicht?)
•EPC en totale leefoppervlakte? Wat betaalt de huidige huurder/bewoner? Heeft hij 
sociaal tarief? Waarom niet?
•EGW meters: individueel of gemeenschappelijk (forfeit, provisie?); Waar? Foto.
•Algemene toestand: koude spots? Schimmel/ spots? Geur? Verluchtingswegen
•Orientatie woning of plaatsing appartment in het geheel van het gebouw?
•Trappen? (Open of gesloten?)
•Slaapkamers: 0, 1, …? Verwarming? Verluchting? Vensters/daglicht?



En, wat na het bezichtigen van een woonst?
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1.Vooral blijven verder zoeken, tot je een huurcontract tekent!
2.Opvolging na het bezoek:

•Wanneer wordt antwoord verwacht? <> staat het pand nog op de 
website?
•Welke aanvullende informatie heb je ingewonnen bij het bezoek
•Wat leer je over dit Immo kantoor, deze eigenaar? Staan zij open 
voor verhuur aan mensen met leefloon? Hebben zij andere panden 
beschikbaar? Welke eisen stellen zij, welke informatie moet je hen 
bezorgen?
•Registreer in je logboek, smartphone, pas eventueel je zoekfiche aan
•Overleg en informeer de vrijwilliger, woonbuddy…Welke indruk 
heeft de woonbuddy, wat raadt hij aan.



Vragen, opmerkingen? Suggesties voor 
volgende Woonateliers?



Op Dinsdag en Donderdag van 18hr00 tot 19hr30 in Parochiaal 
Centrum Valkenburg, Legeweg 83, Sint-Andries 

WoonCafé, waar en wanneer? 



Even, een nieuwe woning zoeken….?
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Info
Vrijwilligerswerk

vzw Huizen van Vrede

7-5-2019 
Centrum voor Basiseducatie, Brugge-Oostende-Westhoek

Open School, Collaert Mansonstraat 24, 8000 Brugge



Huizen van Vrede & Woning Zoeken? (aug 2019)

Woonatelier Brugge 2019 8/29/2019

7
0

Het parcours sinds jan-2016 
• Vrijwilligerswerking (start OCMW, sinds sep 2016 OCMW + vzw Huizen van Vrede)
• WoonCafés 2x/week sinds jan 2016 
• VrijwilligersCafé 1x/maand 2019
• Woonbuddies & Woonbegeleiding (Inrichting, omarmers, karweienploeg)
• Woonateliers (OCMW, proefproject 2019)

• Woning vinden (budget, energie, rechten/plichten,..) & Woning (onder)houden
Situatie aug-2019
• Vraag blijft groter dan het aanbod. Het probleem is structureel. Vzw stoot op limieten. 

De moeilijke problematiek van GROTE gezinnen, gezinnen met extra handicap,…
• Onverminderd, discriminatie op de huurmarkt
Concreet, wat nu?
• Meer structurele samenwerking met OCMW: alle vrijwilligers onder OCMW koepel, 

zelfde rechten en plichten (ondersteuning, opleiding, intervisie, onkostenvergoeding, 
privacybeheer)



Bijsturing aug/sep 2016: enkele vrijwilligers 
richten vzw “Huizen van Vrede” op

Bedoeling is om een effectievere bijdrage te leveren aan het huisvestingsprobleem. 

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:

Erkende vluchtelingen tijdelijk huisvesten, in afwachting van een beter geschikt onderkomen 
voor henzelf en hun familie, onder meer via het huren van woongelegenheden en het 

onderverhuren aan deze personen. 

In gehuurde wooneenheden een begeleiding aanbieden aan de erkende vluchteling en zijn 
familie met het doel de integratie in onze maatschappij, in de ruimste zin van het woord, te 

stimuleren en te faciliteren.

In ondergeschikte orde: beperkte leningen verschaffen aan erkende vluchtelingen, onder 

meer voor kosten van gezinshereniging.
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Samengevat dus: van een huis naar een 
thuis….



“Huizen van Vrede” hoe werkt het? The basics.
De vzw geeft zekerheid naar eigenaars door de garantie te leveren dat
1. De eigenaar/verhuurder iedere maand zijn huur ontvangt, ongeacht wat er gebeurt, 

ook als het pand leeg staat, …
In het huurcontract tussen eigenaar/verhuurder en de vzw staat uitdrukkelijk 
dat de vzw mag/kan onderverhuren
samenwerking met het OCMW is essentieel zodat we op ieder ogenblijk goed 
geïnformeerd zijn welke vluchteling een woning zoekt

2. De eigenaar/verhuurder krijgt zijn pand terug in de staat zoals het werd afgeleverd
een correcte goed gedocumenteerde plaatsbeschrijving bij het betrekken en het 
verlaten van het pand
minstens één omarmer per pand…. Een omarmer is een vrijwilliger die de 
vluchteling begeleidt.
een karweienploeg, die kleine herstellingen zelf uitvoert, eigenaar contacteert, 
bevraagt, hulp biedt, tussenkomt, ….
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“Huizen van Vrede” De werking in de praktijk
1. Goede samenwerking met het OCMW is essentieel 
2. Werkingsradius: op fietsafstand. Hoewel appartementen in Torhout, 

De Haan en Blankenberge is nabijheid zeer belangrijk.
3. De vluchteling die een woning of appartement betrekt heeft niets. 

Daarom werd al snel een stock aangelegd, “het Mussennest” (St-
Michiels Brugge) met tafels, stoelen, bedden, matrassen, lakens, 
keukengerief, … Gerief is gratis (6 beurtenkaart). 

4. Transport van gerief kan tegen kleine vergoeding. Ook assistentie bij 
verhuis. 

5. Sinds jan 2016 is er 2X in de week op dinsdag en donderdag een 
ontmoetingsavond tss 18hr00-19hr30 waar hulp wordt geboden bij 
het zoeken naar woningen (detail, vlgde slide)
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“Huizen van Vrede” De werking in de praktijk
Sinds jan 2016 is er 2X in de week op dinsdag en donderdag een ontmoetingsavond tss
18hr00-19hr30 waar hulp wordt geboden bij het zoeken naar woningen waarbij
We een intakegesprek voeren en een intakeformulier invullen
We de strategie uitleggen om een woning of appartement te zoeken

Waar moet je opletten, basisregels voor een gezonde, veilige en betaalbare woning
Waar maak je kans, waar niet 
CV-profiel opmaken: we geven de vluchteling en gezicht, hij wordt een mens van vlees en 
bloed
Zoeken gebeurt door de vluchteling (rond toeren met de fiets, sporen naar bordjes “Te 
Huur”, hearsay van vrienden, internet, …), hits worden met whatsapp doorgestuurd, wij 
leggen eerste contact met huisbaas (voorkeur) of (goede) immokantoor, wij begeleiden 
de bezichtiging, ..

Deze strategie is overgenomen door het OCMW (Woonatelier, feb 2019)
We “luisteren” ook naar andere problematieken, zoals bvb gezinshereniging
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To do’s
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1. Wat is specifiek voor de client/rechthebbende? Hoe daar op 
inpikken?  

2. Wat is belangrijk bij het zoeken naar woonst?
• Ken je zelf & stel je zelf voor Intake en CV Profiel
• Begeleiding OCMW
• Begeleiding bij het zoeken
• Begeleiding bij het wonen

3. Voorbereiding: 
• Inzicht in de kosten -> module budget
• Sparen voor de waarborg -> module budget, 

Huurwaarborgfonds, …. 
4. Mussennest: gerief voor inrichting appartement/huis
5. En dan??? Hulp …… de omarmers…


