Het erkenningsbesluit sociale huisvesting:
stimulans voor bewonersparticipatie
Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS
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I. Inleiding
De sociale huisvesting in Vlaanderen is in beweging. De SHM’s krijgen meer autonomie van
de Vlaamse overheid om actief de eigen prestaties te verbeteren.
Ook bewonersparticipatie is in opmars. Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat het
betrekken van bewoners bij hun sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) de kwaliteit van de
sociale huisvesting en de tevredenheid onder huurders verhoogt.
Beide evoluties vinden we terug in het nieuwe erkenningsbesluit voor de sociale huisvesting,
dat goedgekeurd werd op 22/10/2010. Dit besluit regelt de erkenning van de SHM’s en is
bedoeld om de werking van de SHM’s te evalueren en te ondersteunen.
De Vlaamse overheid wil met het erkenningsbesluit de SHM’s stimuleren tot
bewonersparticipatie. Hoewel het besluit hier goede aanzetten toe geeft, ontbreekt een
duidelijke visie op ‘bewonersparticipatie’ (WAT) en een concrete uitwerking van de
evaluatiemethode (HOE).
VIVAS wil dat de overheid de daad bij het woord voegt, en formuleert zes aanbevelingen.
Voor de uitgebreide versie van het dossier kan u terecht op www.VIVAS.be of op
www.samenlevingsopbouw.be

II. Het erkenningsbesluit en
bewonersparticipatie
Het erkenningsbesluit zegt dat de SHM’s moeten meewerken aan een systeem dat hun
prestaties beoordeelt. Deze prestatiebeoordelingen worden uitgewerkt in een draaiboek, en
gaan van start in 2012.
1 Prestatiebeoordeling door de visitatiecommissie

Om de vier jaar is er een evaluatie van de werking van elke SHM. De SHM’s worden
beoordeeld op zes prestatievelden:
1. beschikbaarheid van woningen;
2. kwaliteit van de woningen en woonomgeving;
3. betaalbaarheid;
4. sociaal beleid;
5. interne werking en financiële leefbaarheid;
6. klantvriendelijkheid.
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De evaluatie gebeurt door een visitatiecommissie (3 experts) en in vier stappen:
1. meten van de prestaties en analyse van actuele informatie over de SHM, aan de hand van
de prestatiedatabank
2. een bezoek aan de SHM en gesprekken met betrokkenen, o.a. bewoners
3. op basis van de analyses en de gesprekken wordt een visitatierapport opgemaakt
4. de Vlaamse minister van Wonen kan positieve maatregelen of sancties verbinden aan de
resultaten in het rapport
Als positieve maatregel kan een volgende visitatie uitgesteld worden of kan de SHM als
voorbeeld voor anderen aangeduid worden. Bij een minder goede beoordeling kan de SHM
verplicht worden om een verbeterplan op te stellen, waarin ze aangeeft hoe ze met
concrete acties haar werking zal verbeteren. Bij blijvende slechte evaluaties kan als ultieme
sanctie de erkenning van een SHM ingetrokken worden.
Maar de prestatiebeoordeling is in de eerste plaats bedoeld om de werking van de SHM’s te
verbeteren. De SHM’s weten duidelijker wat van hen verwacht wordt, en de Vlaamse
overheid komt te weten of haar sociaal woonbeleid het gewenste resultaat heeft.
2 Prestatiebeoordeling en de bewoners

De prestatiebeoordeling besteedt ook aandacht aan ‘bewonersparticipatie’:
 de bewoners worden uitgenodigd voor een gesprek met de visitatoren over de
werking van hun eigen SHM;
 de visitatiecommissie beoordeelt het participatiebeleid van de SHM (onder het
prestatieveld ‘sociaal beleid’).
Dat is positief. Helaas hebben de beleidsmakers onvoldoende nagedacht over hoe ze dit in
de praktijk gaan organiseren. Het risico is dan ook groot dat de stem van de bewoners in
dovemansoren valt. En dat de evaluatie van het participatiebeleid van een SHM een maat
voor niets wordt.
VIVAS wil dit vermijden en doet zes concrete aanbevelingen.
De tussentijdse evaluatie van het systeem van prestatiebeoordelingen moet uitwijzen of het
erkenningsbesluit daadwerkelijk een stimulans voor bewonersparticipatie is.
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III. Aanbevelingen
1 Een visitatiecommissie met voeling voor sociaal wonen
Elke visitatiecommissie telt drie personen (visitatoren) die samen een SHM evalueren. Eén
van die drie moet ‘kennis hebben van de sociale aspecten van sociale huisvesting’, zo stelt
het erkenningsbesluit. Enkel ‘kennis’ volstaat niet. De visitatiecommissie moet ook:
- inzicht hebben in de relatie tussen de sociale huurder en de SHM
- het concept ‘bewonersparticipatie’ begrijpen en de rol die de SHM daarin speelt
- in staat zijn om een constructieve dialoog aan te gaan met de sociale huurders
VIVAS pleit voor een doordachte samenstelling van de visitatiecommissies, een brede
vorming van de visitatoren en een continue ervaringsuitwisseling tussen de commissies. Zo
kan maximaal verzekerd worden dat de visitatiecommissies voldoende praktische voeling
hebben met de sociale huisvesting en bewonersparticipatie.

2 De prestatiedatabank, meer dan cijfers alleen
De informatie uit de ‘prestatiedatabank’ stelt de visitatiecommissie in staat de prestaties van
een SHM te analyseren en de gesprekken voor te bereiden.
De prestatiedatabank bevat twee soorten informatie:
- cijfergegevens om de prestaties van de SHM echt te ‘meten’. (bv. over het aantal nieuw
gebouwde woningen, het inkomen van de huurders of de huurlasten per woningtype)
- ‘bijkomende documenten’ om thema’s te analyseren die moeilijker ‘te meten’ zijn, zoals
bijvoorbeeld, ‘dienstverlening’, ‘bewonersparticipatie’ of ‘woonzekerheid’. (bv. de
renovatieplanning, briefwisseling met de huurders, procedure voor huurachterstal, enz.)
Het gevaar bestaat dat vooral de cijfergegevens doorwegen bij de prestatiebeoordeling.
VIVAS wil dat de huidige lijst van documenten die de visitatiecommissie bestudeert,
uitgebreid wordt met o.a. reglementen van inwendige orde, de klachtenprocedure,
verslagen van de raad van bestuur, het communicatieplan. Dit biedt meer garanties dat ook
het participatiebeleid of de klantvriendelijkheid grondig beoordeeld worden.
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3 Een brede tevredenheidsmeting zet de mening van de
bewoners kracht bij
Een brede tevredenheidsmeting is een instrument op maat van de prestatiebeoordeling:








De mening van bewoners over de verschillende prestatievelden zal meer doorwegen
wanneer ze wetenschappelijk en objectief gemeten wordt.
Tijdens het gesprek tussen bewoners en visitatoren kunnen de resultaten van de
tevredenheidsmeting gebruikt worden om snel de juiste focus te vinden en de
argumenten van de bewoners te staven.
Het is zeker op korte termijn de enige realistische methode om ook de mening van
moeilijk bereikbare doelgroepen aan bod te laten komen.
Een tevredenheidsmeting is een ideaal verbeterinstrument voor de SHM, ook buiten
de prestatiebeoordeling. Een brede tevredenheidsmeting is een waardevolle vorm
van bewonersparticipatie op zich.
Er moet sowieso al een tevredenheidsmeting worden uitgevoerd over
dienstverlening, en de Vlaamse overheid kan volgens het draaiboek instaan voor de
ontwikkeling ervan. Een bredere tevredenheidsmeting betekent dus niet noodzakelijk
een grote extra investering voor de SHM.

VIVAS pleit voor een brede tevredenheidsmeting bij de prestatiebeoordeling. Ook over
‘harde’ thema’s zoals ‘betaalbaarheid’ of ‘woonzekerheid’, moet de stem van zoveel
mogelijk bewoners gehoord worden.

4 Het gesprek tussen bewoners en visitatoren: een goede
voorbereiding maakt het verschil
De sociale huurders hebben als klant het recht hun mening over de SHM te geven. De
visitatiecommissie moet effectief rekening houden met hun inbreng bij de evaluatie van de
werking van een SHM.



De bewoners verdienen een apart gesprek met de visitatoren
De woonactoren moeten tijdig ingelicht worden over een nakende visitatie om de
nodige voorbereidingen te treffen, zoals huurders rekruteren en vormingen
organiseren. Het draaiboek moet rekening houden met het feit dat er vaak (nog)
geen bewonersgroepen bestaan en dat deze ook niet de enige stem van bewoners
zijn.
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Het gesprek moet anoniem verlopen en op neutraal terrein; dus buiten de vestiging
van de SHM.
De concrete inhoud van het gesprek moet duidelijk afgebakend worden en de
visitatoren moeten weten welke vragen te stellen.
De bewoners moeten weten hoe hun mening uiteindelijk zal wegen bij de evaluatie.
Ze moeten feedback krijgen over hun bijdrage en betrokken worden bij de opvolging
van de prestatiebeoordeling, met name in de verbeterplannen.

VIVAS wil dat er voldoende aandacht gaat naar de voorbereiding, de praktische organisatie
en de opvolging van het gesprek tussen bewoners en de visitatiecommissie. De overheid
geeft zelf het goede voorbeeld als ze bewoners op een ernstige manier laat participeren aan
de prestatiebeoordeling.

5 Het participatiebeleid: een systematische beoordeling om
de SHM’s te ondersteunen
Er bestaat geen ideaalmodel voor bewonersparticipatie en het erkenningsbesluit mag geen
keurslijf opdringen aan de SHM’s. Toch is het essentieel dat SHM’s weten wat van hen
verwacht wordt inzake bewonersparticipatie. Daarom moet er meer systematiek komen in
de prestatiebeoordeling. De visitaties moeten leiden tot aanbevelingen die een SHM een
concrete leidraad geven om het participatiebeleid bij te sturen. Een goede analyse van
obstakels en drijfveren voor bewonersparticipatie biedt aanknopingspunten om
verbeterplannen op te stellen en om vooruitgang aan af te meten. Zo zal uiteindelijk
bewonersparticipatie ook belangrijker worden in de evaluatie van een SHM.
Een beter beoordelingskader voor bewonersparticipatie begint bij een brede kijk:
‘bewonersparticipatie’ is meer dan enkel het ‘betrekken van bewonersgroepen’. Daarnaast
zijn ook andere doelstellingen, zoals ‘communicatie’ en ‘dienstverlening’ belangrijk omdat ze
het noodzakelijke fundament voor bewonersparticipatie leggen. De visitatiecommissie kan
verder een onderscheid maken tussen de vormen van participatie waarvoor wettelijke
vereisten bestaan (nl. de ‘basisbegeleidingstaken’ uit het Kaderbesluit Sociale Huur), en
vormen van participatie die (nog) niet geëist kunnen worden van de SHM. Het is eveneens
cruciaal dat de visitatiecommissie focust op de resultaten van participatie, en niet enkel oog
heeft voor de formele vereisten.
VIVAS pleit er voor dat de evaluatie van het participatiebeleid systematisch en
resultaatgericht gebeurt. De SHM en de Vlaamse overheid beschikken zo over nuttigere
informatie om bewonersparticipatie te stimuleren.
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6 Bewonersparticipatie: nood aan een groter engagement
van de Vlaamse overheid
Het erkenningsbesluit biedt dus heel wat kansen om de participatie van huurders een
volwaardige plaats te geven in de Vlaamse sociale huisvesting. Maar om dit mogelijk te
maken moet er ook breder gekeken worden, naar de inspanningen die de Vlaamse overheid
moet leveren om bewonersparticipatie te ondersteunen:





Er moet een wetgevend kader ontwikkeld worden, dat een duidelijke richting
aangeeft voor SHM’s terwijl voldoende ruimte gelaten wordt voor lokale invulling.
Er moet rechtstreekse steun komen voor lokale participatie-initiatieven zodat alle
huurders kunnen genieten van hun recht op participatie. Ook VIVAS moet voldoende
middelen krijgen om de belangen van de sociale huurders te blijven verdedigen.
SHM’s moeten de nodige middelen en stimulansen krijgen om hun organisatie zo
goed mogelijk af te stemmen op het betrekken van bewoners.

VIVAS wil meer ondersteuning voor bewonersparticipatie door de Vlaamse overheid. Dit
betekent: meer middelen voor lokale participatie-initiatieven en voor de inspanningen van
SHM’s, én een duidelijke beleidsvisie.

VIVAS is een samenwerkingsverband van georganiseerde lokale bewonersgroepen
en actieve bewoners in de sociale huisvesting. Vier actiepunten staan daarbij
centraal: Betaalbare sociale huisvesting, een leefbare woonomgeving, inspraak van
sociale huurders in het woonbeleid en betere communicatie tussen huurders en hun
sociale huisvestingsmaatschappijen.
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