
Hoe helpt Huizen van Vrede je om een huis te vinden?

https://en.huizenvanvredevzw.be/


WoonCafé: een initiatief van, met en door vrijwilligers

 Op dinsdag van 15 tot 17 uur in de Potterierei 77B, 8000 Brugge
 Alleen voor bewoners van het LOI (of Rode Kruis) die erkend 

zijn
 Contactpersoon, Bert VanSteenhuysen, +32 477 30 98 48 of 

+32 50 78 02 79  (bvansteenhuyse@gmail.com)

 Op dinsdag en donderdag van 18 tot 19.30 uur in Parochiaal 
Centrum Valkenburg, Legeweg 83, Sint-Andries Brugge
 Contactpersoon, Frank Vangaever, +32 485 94 97 97



Op dinsdag en donderdag van 18hr00 tot 19hr30 in het Parochiaal Centrum Valkenburg, Legeweg 83,
Sint-Andries

WoonCafé: waar en wanneer?



WoonCafé: wat & hoe?

Vrijwilligers helpen erkende vluchtelingen een woning te vinden in de regio Brugge (…) 

• Bij je eerste bezoek doen we een intake en bepalen we de prioriteit (stap 0). Omdat er niet veel 
vrijwilligers zijn, kunnen we namelijk niet iedereen helpen. Door de prioriteit te bepalen, focussen 
we op de mensen die dat het meest nodig hebben.

• We stellen een Woon-CV op (stap 1). Daarin stel je jezelf voor en je familie, vertel je meer over 
welke woning je wil en staat de max. huurprijs. 

• We leren hoe je een woning zoekt op internet (stap 2) en waarop je moet letten (stap 3). 

• Je bezorgt ons de zoekertjes via whatsapp (stap 4). We sturen je feedback, bijvoorbeeld als het 
immokantoor niet ok is, als het te duur is enz. 

• Je bezoekt de woning samen met de vrijwilliger (stap 5). 

Belangrijk: weet dat het vaak verschillende maanden duurt voor je een woning vindt. Soms kan het 
zelfs nog langer zijn!



PRIORITEIT 1 
• Erkende vluchtelingen uit LOI/OCMW en Rode Kruis Brugge
• Erkende vluchtelingen uit OCMW Brugge die door gezinshereniging een nieuwe woonst 

moeten zoeken

PRIORITEIT 2
 Erkende vluchtelingen of niet-vluchtelingen met een hoge woonnood, die door 

maatschappelijk werkers uit Brugge (OCMW, CAW, Rode Kruis, Estas, Covias, …) worden 
gestuurd naar het WoonCafé

PRIORITEIT 3
• Erkende vluchtelingen of andere noodgevallen van buiten Brugge die een woonplaats 

zoeken in Brugge

Stap 0: Intake en prioriteit 
In het WoonCafé doen we een intake aan de hand van het intakeformulier. Zo bepalen 
we je prioriteit. Dat is belangrijk om te weten op welke hulp van ons je kan rekenen. Er 
zijn 3 verschillende groepen. Prioriteit 1 krijgt het meest hulp, prioriteit 3 het minst:



Hoe we je kunnen helpen, hangt af van je prioriteit:



Stap 1: het Woon-CV voor een persoon alleen

Stel zelf je woon-cv op door 
de template voor het woon-
cv aan te vullen.

https://53b8d62a-33b1-47ab-8015-5a9777e71574.filesusr.com/ugd/f02ea5_f620d1e5682c407abd97a3c07466ae09.docx?dn=4_2_1%20Woon-CV%20Generic%20Verkorte%20Versie.do


Stap 1: het Woon-CV voor een gezin

Stel zelf je woon-cv op door 
de template voor het woon-
cv aan te vullen.

https://53b8d62a-33b1-47ab-8015-5a9777e71574.filesusr.com/ugd/f02ea5_f620d1e5682c407abd97a3c07466ae09.docx?dn=4_2_1%20Woon-CV%20Generic%20Verkorte%20Versie.do


Stap 2: Zoek op internet

TIP:

• Zoek eerst op https://www.2dehands.be en 
www.immoweb.be

• Probeer ook immo.vlan.be, www.zimmo.be, 
www.realo.be, www.immoscoop.be

Google op ‘huis te huur in Brugge’ of ‘appartement te
huur in Brugge’

https://www.2dehands.be/
http://www.immoweb.be/
http://www.zimmo.be/
http://www.realo.be/
http://www.immoscoop.be/


1. Is het bij een privé-eigenaarof immokantoor?
2. Hoeveel kost het? (maandelijks: huur + algemene kosten)
3. Waar ligt het?
4. Hoe verwarm je, met gas of elektriciteit? Hoeveel betaal je voor gas en elektriciteit?
5. Heb je sociaal tarief? Maak je kans op huursubsidie?
6. Hoeveel slaapkamers zijn er?

> We geven meer informatie op de volgende pagina’s

Stap 3: Controleer de zoekertjes die je gevonden hebt



1. Bij een privé-eigenaar heb je het meest kans op 
slagen. Bij de immokantoren is het moeilijker.



Bij de immokantorenwillen enkel de kantoren links  van de lijn (soms)  verhuren aan 
nieuwkomers:

Goed Slecht



2. Controleer de prijs (huur + algemene kosten) 
Voor een singlemag de huur + algemene kosten niet meer dan 525 euro zijn. Voor een gezin
moet je overleggen met je maatschappelijk werker (maximaal een derde van je totale 
inkomsten).



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

• Controleer de MobiScore op www.mobiscore.be. Zo zie je of er bussen, scholen, 
winkels enz. zijn. 

• Zorg dat de score minstens 7 is:

3. Bepaal waar je wil wonen

http://www.mobiscore.be/


• De EPC geeft een idee van de kosten voor verwarming en warm water. 

• De EPC is beter kleinerdan  400kWh/m2jaar. Hoe hoger, hoe meer je betaalt.

• Controleer of je een provisie moet betalen (maandelijks voorschot). 

• Groen, geel en eventueel oranje zijn goed (hoe lager de EPC, hoe hoger de 
huurprijs)

4.  Controleer hoeveel je zal betalen voor gas en 
elektriciteit

Tip: controleer of er in een appartement of studio een aparte meter is voor elektriciteit, gas en 
water. Vermijd elektrische verwarming.



• Heb je recht op een sociaal tarief voor elektriciteit, gas en water? Dat kan 
alleen indien je zelf een contract voor elektriciteit, gas en water moet 
afsluiten….. Vraag raad aan de vrijwilliger die je begeleidt.  

• Maak je kans op huursubsidie? Let dan op, want je woning kan dan afgekeurd 
(of zelfs onbewoonbaar verklaard worden) bij een wooncontrole als je een 
huursubsidie aanvraagt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij enkel glas, 
geen rookmelder, geen dakisolatie, gaskachels zonder degelijk aanvoer van 
verse lucht of afvoer van rookgassen, …). Vraag raad aan de vrijwilliger die je 
begeleidt. 

5.  Heb je sociaal tarief? Maak je kans op huursubsidie?



• Als je alleen bent, is een studio (zonder aparte slaapkamer) of appartement 
met 1 slaapkamer genoeg.

• Als je een gezin hebt, dan moet je zorgen dat er voldoende slaapkamers zijn. 
Voor 5 personen is dat bijvoorbeeld 3 slaapkamers, voor 7 personen minstens 
3 à 4. Dat is belangrijk om comfortabel te kunnen leven en om in aanmerking 
te komen voor een huursubsidie.

6.  Controleer het aantal slaapkamers



Stap 4: Stuur je zoekertjes door via whatsapp
• Je stuurt een DUIDELIJKE foto met adres (straat, nr, postbus, postcode en gemeente).
OF
• Je stuurt de linkvan de woning (https://www.2dehands.be/a/immo/huizen-en-

appartementen...)

Let op: bezorg ons geen foto van een bord van een immokantoor, maar ga kijken of je het huis 
of appartement vindt op de website van het immokantoor:



Je krijgt feedback op je zoekertje via whatsapp

We proberen in functie van jouw prioriteit je zoekertje te bekijken en je een 
antwoord te sturen. Bij Prioriteit 1 doen we dat zo snel mogelijk. 

 Indien jouw voorstel niet ok is, dan leggen we uit waarom het geen goed idee is. 
Misschien is de prijs te hoog, is het te klein, betaal je te veel voor gas en 
elektriciteit of is het te ver van alles.

 Indien jouw voorstel wel ok is, dan contacteren wij de eigenaar of het 
immokantoor. We sturen hen je Woon-CV en hopelijk mag je het huis of 
appartement bezoeken. Intussen blijf je gewoon verder zoeken, de moed niet 
opgeven!



1. Spreek goed af met de vrijwilliger en wees op tijd!!!!

Waar? Op welke dag en welk uur? Kom je er zelf naar toe?  Word je opgehaald?

2. Breng alle papieren mee zodat je zo snel als mogelijk een “huurbelofte” kunt
invullen

Bijvoorbeeld ID-kaart of oranje kaart, of verblijfsattest, CV profiel, attest leefloon, als 
je werkt: loonfiches (laatste drie), cursusen die je volgt, attest Nederlands,
referenties…

Als je die documenten op je gsm hebt, is dat nog gemakkelijker. Dan kan de vrijwilliger 
daar onmiddellijk mee aan de slag. Zorg zeker ook voor een e-mailadres! 

Stap 5: Je bezoekt de woning met de vrijwilliger

SUCCES!!!
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