Jaarverslag 2020 – SVK Regio Roeselare VZW
Voorwoord
In onze werking worden we geconfronteerd met een wooncrisis! Iedereen heeft recht om betaalbaar
en kwaliteitsvol te wonen echter stellen we vast dat er meerdere hindernissen moeten genomen
worden om dit te verwezenlijken.
Iedere dag gaan we tot het uiterste maar in de huidige corona tijdperk is dit geen evidente zaak. We
worden geconfronteerd met moedeloosheid, frustraties en uitzichtloosheid bij veel cliënten.
Echter wensen we het komend jaar in te zetten op een leefbare, betaalbare woonomgeving voor ieder
van ons.
Met een enthousiast en gedreven team willen we meer dan ooit er zijn voor jullie!
Iedere dag opnieuw proberen we een steentje te verleggen...

1. Onthaal/bereikbaarheid
Zijn er wijzigingen in het beheer (openingsuren, permanentie, …)? Indien ja, welke?
-

Werken op afspraak – kandidaten beter voorbereid – efficiëntiewinst binnen inschrijvingen.

-

Laagdrempelige contactname via verschillende kanalen (zowel fysiek als digitaal).

-

Onthaal in het welzijnshuis – 4 halve dagen per week – op afspraak.

-

Digitale agenda is een helpend kanaal sinds de Corona-pandemie.

-

Nauwe samenwerking met sociale diensten (onder andere OCMW’s, CAW,…).

-

Onthaal in SVK-kantoor elke ochtend telefonisch tussen 8u30 en 12u.

-

Nieuwe locatie → Noordhof 2A – inzet op klantvriendelijke ontvangstruimte en
overlegruimtes.

-

Tandem woningbeheer (focus op woonst/technisch luik) en huurbegeleiding (focus op
huurder/ menselijke aspecten): elke huurder/eigenaar heeft 2 aanspreekpunten die in tandem
samen werken – 1+1=3.

2. Toewijzing en intern huurreglement
Werd het intern huurreglement aangepast? Indien aangepast: voeg het gewijzigde intern
huurreglement bij het jaarverslag en arceer in het geel de gewijzigde paragrafen;
Werd de toewijzingsprocedure aangepast? Indien aangepast: voeg de gewijzigde
toewijzingsprocedure en arceer in het geel de gewijzigde paragrafen;
In maart 2020 werd het intern huurreglement aangepast naar aanleiding van de richtlijnen vanuit de
VMSW. In onze toewijsprocedure zijn er geen aanpassingen gebeurd in werkjaar 2020.

3. Prospectie en inhuren van nieuwe woningen en begeleiden en
ondersteunen van (kandidaat-) verhuurders
Beschrijf hoe de prospectiemedewerker(s) werden ingezet. Geef een overzicht van de ervaren
moeilijkheden. Zijn er projecten in het kader van SVKpro? Indien ja, graag een stand van zaken.
-

Aanwerving 2e prospectiemedewerker in 2020 met bijkomende subsidies.

-

Als medewerker opstarten in tijden van corona is niet evident.

-

We streven naar een vlotte contactname met alle (kandidaat-) eigenaars – snelheid en
betrouwbaarheid is essentieel.

-

Coronapandemie zorgde voor uitstel oplevering nieuwbouwprojecten.

-

Anderzijds haalden we even veel particuliere panden binnen. Mogelijks hadden particuliere
eigenaars door de coronapandemie tijd om hun pand sneller/tijdig te renoveren.

-

Uiteindelijk konden we de vooropgestelde groei behalen.

-

Problemen: onrealistische verwachtingen omtrent de huurprijs – niet elke eigenaar even
‘sociaal voelend’.

-

Uitdaging: steeds snel en correct informeren – ook van de risico’s die aan een SVK-verhuring
verbonden zijn. Eerlijkheid duurt het langst.

-

Voorlopig geen opstart SVK-Pro binnen de regio.

4. Huurdersbegeleiding (basisbegeleidingstaken)
4.1.

Inschrijving en informatie

Hoe bewerkstelligt u de laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid bij inschrijving?
-

Werken op afspraak resulteert in meer én unieke tijd voor elke woningzoeker/kandidaathuurder.

-

Steeds laagdrempelig en in klare taal onze klanten te woord staan.

-

Toegankelijke website/facebookpagina.

-

Veel informatie via OCMW-assistenten en begeleiders van andere welzijnsorganisaties.

-

We streven naar een snelle behandeling van vragen; zowel telefonisch als per mail.

-

Via bovenstaande proberen we de klanttevredenheid te verhogen.

Hoe informeert u huurders en kandidaat-huurders over hun rechten en plichten?
-

Via verschillende kanalen: telefonisch, infobundel, website, facebookpagina, intern
huurreglement,…

-

Laagdrempelig met oog voor klare taal of visuele ondersteuning (folders, filmpjes,
pictogrammen,…).

-

Voldoende tijd voorzien tijdens de opstart van een contract. Een goede start met duidelijke,
verstaanbare afspraken werpt zijn vruchten af voor de verdere verhuring.

Geef een overzicht van de ervaren moeilijkheden.
-

Nederlands blijft een struikelblok.

-

Puntensysteem moeilijk te snappen voor onze doelgroep.

-

Kandidaat-huurders worden wanhopiger gezien de lange wachttijd.

-

Daarenboven uit dit zich soms in eisend/dwingend gedrag bij kandidaten.

-

Groeiende uitdagingen voor de medewerker inschrijvingen.

4.2.

De financiële opvolging van huurders

Geef een overzicht van de problemen en indien mogelijk becijfer het probleem. Zijn deze problemen
eigen aan uw SVK of denkt u dat meerdere SVK’s hiermee te maken hebben?
-

We verhuren aan een publiek dat weinig bemiddeld is en vaak te maken krijgt met
betalingsproblemen (op allerhande domeinen).

-

Aandeel huurachterstallen blijft wel stabiel, ondanks corona.

-

Standaardaanpak intern in combinatie met samenwerkingen diensten (OCMW, CAW –
Samenwerkingsprotocol Wonen-Welzijn) draagt hiertoe bij.

-

Sterke inzet op debiteurenbeheer vanuit huurbegeleiding via verschillende kanalen op maat
van de huurders en zeer kort op de bal.

-

Gerechtelijke dossiers omwille van huurachterstallen stijgt voorlopig niét.

-

Betalingsproblemen zijn eigen aan ons publiek en vermoedelijk herkenbaar voor de SVKsector.

4.3.

Inspraak en participatie

Geef een overzicht van de activiteiten die werden opgezet rond huurdersbetrokkenheid, inspraak en
participatie en wat hiervan de resultaten zijn. Heeft u het afgelopen jaar moeten bemiddelen tussen
huurders en of bij samenlevingsproblemen?
-

Weinig mogelijkheden in werkjaar 2020 wegens Corona.

-

Op zoek gaan naar alternatieven die mits inachtname van de maatregelen mogelijk zijn.

-

Bewonersvergaderingen konden in bepaalde gevallen wel door gaan.

-

Digitale weg werd extra gebruikt (facebook, website, Whats app).

-

Rondgang Kerstmis met attentie voor kwetsbare gezinnen.

-

Nieuwsbrief voor én door huurders: twee edities in 2020.

-

Veel bemiddelingsgesprekken, zowel ter plaatse als op kantoor. Samenwerking met
wijkagenten is mogelijks, maar ook SVK kan in sommige dossiers een bemiddelende rol
opnemen.

4.4.

Individuele begeleiding

Hoe vaak stuurt u huurders of kandidaat-huurders door naar welzijnsorganisaties? Hoe verloopt de
samenwerking met deze diensten? In welke mate volgt u zelf huurders op?
-

Van bij start verkennen of er een sociaal netwerk aanwezig/noodzakelijk is.

-

Doorverwijzen steeds met medeweten van de huurder en na afstemming.

-

Begeleidingsnoden in kaart brengen en gericht doorverwijzen is een zeer belangrijk aspect
binnen de functie van huurbegeleider.

-

SVK intussen uitgegroeid tot volwaardige betrouwbare partner in het lokaal zorglandschap en
dit werpt zijn vruchten af.

-

Huurbegeleiding gaat zelf minstens één maal per jaar langs, maar deze intensiteit kan op
kritische momenten ook een stuk hoger liggen.

-

100 huurdersdossiers per fulltime-medewerker die op maat werkt van de huurder.

