


Kwalitatief en duurzaam wonen voor 
iedereen  



Inleiding 
1/3 van de Oost-Vlaamse woningen voldoet niet 

aan de normen van de Vlaamse wooncode 
Het tempo waaraan momenteel in Oost-

Vlaanderen gerenoveerd wordt is veel te laag om 
de klimaatdoelstelling 2050 te halen 

De provincie zet in op een klimaatgezond Oost-
Vlaanderen voor elke Oost-Vlaming 



Inleiding 
RenoseeC Plus 
Kinneke Baba 
Het Pandschap 
Dit doet de provincie voor jouw stad/gemeente 



Inleiding 
https://vimeo.com/286165143 

 

https://vimeo.com/286165143


 

RenoseeC: Renovaties met sociale, ecologische en 
economische meerwaarde via collectieve aanpak 



RenoseeC staat voor 
kwaliteitsvol, energiezuinig en 
ecologisch renoveren 

met professioneel  
advies en begeleiding, 

dankzij  
groepsaankopen, 

om te komen tot  
betaalbare oplossingen. 



Meerwaarde RenoseeC 



RenoseeC: Stand van zaken 
VLAIO Proeftuinproject (2014-2018) afgerond 

Realisatie van 20 renovaties op wijkniveau  
• Betere energieprestatie 

• Meer energetische renovaties 
• Verhoogde woonkwaliteit 

 
 
 
 
 ------ Belangrijkste reden van deelname: ontzorging ------ 



RenoseeC: Stand van zaken 
Opschaling RenoseeC plus 

  Oprichten entiteit 
 

 
 
 

    Uitbreiding naar steden in Oost-Vlaanderen 
 

 
 
 

RenoseeC partners 

Lokale 
overheden 

Middenveld 
organisaties 

Bouwteams 

Fabrikanten 



RenoseeC organisatie 
Permanente werking - vzw Tijdelijke samenwerking 
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RenoseeC werking 

• Collectief renovatietraject:  
 
• Selectie op wijkniveau 
• Infomomenten en begeleiding 
• Aanspreekpunt gedurende volledige proces 
• Principe van Bouwteams: Architect + 

Aannemer 
• Clustering van werven 

 
 
 
 

 
 
 



RenoseeC strategie 



Wat biedt RenoseeC 
RenoseeC draagt bij tot het halen van 

klimaatdoelstellingen door verhoogd renovatietempo 
 Meer 

renovaties 
 

Snellere 
renovaties 

 

Efficiëntere 
renovaties 

 
Infomomenten, workshops en begeleiding 
Catalogus van oplossingen 

• Technisch 
• Financieel 
• Juridisch 

Oproep en selectie van bouwteams 
Begeleiding en ontzorging tijdens het renovatieproces 

 
 
 



Wat zoekt RenoseeC 
RenoseeC wenst zijn werking in Oost-Vlaanderen uit te 

rollen via tijdelijk en sterk lokaal partnerschap 

 
Productieve samenwerking met lokale overheid 

 
• Gebruik communicatiekanalen voor werving 
• Ter beschikking stellen van lokalen, eventueel transitwoningen, …  
• Overleg met gevestigde lokale partners en middenveldorganisaties 
• Ondersteuning bij woonscans 

 



>>> stuur een mailtje naar  
info@renoseec.com 

 
>>> bel ons op  
0470 44 85 08 

 

mailto:info@renoseec.com


Experimentele 
woonprojecten 
4 thema’s: 

 
Meegroeiwonen 
Gemeenschappelijk wonen 
Aangepaste wonen voor bijzondere 

doelgroepen 
Wonen in leefbare en duurzame wijken 

 
Aanvraag indienen voor 1 september 

 



Kinneke Baba  
Geraardsbergen 

 Een individueel renovatietraject voor kwetsbare gezinnen 
met kinderen; 

Wonen als hefboom in de aanpak van kinderarmoede; 
 Samenwerking tussen het lokaal bestuur Geraardsbergen, 

het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en 
een erkend BENOvatiebegeleider (MilieuAdviesWinkel 
Gent, MAW); 

 Gezin ontvangt sociale begeleiding, gratis renovatieadvies 
aan huis, gratis ontzorging door een erkend 
BENOvatiebegeleider; 

 



Kinneke Baba Geraardsbergen 

Selectie en Werving – sociale begeleiding 
 

 door medewerker lokaal bestuur 
 

Voorwaarden:  
 gezinnen met kinderen 
 eigenaar / bewoner 
 voldoende draagkracht binnen het gezin 

 



Kinneke Baba Geraardsbergen 

Renovatieadvies aan huis 
 

 voorbereiding door lokaal bestuur - vragenlijst  
 advies door Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 

 
 focus op basiscomfort en duurzaamheid  

 



Kinneke Baba Geraardsbergen 

Opmaak financieel plan 
  
 door medewerker lokaal bestuur, adviesverlener en 
     BENOvatiebegeleider in samenspraak met het gezin. 
 prioritaire werken bepalen 
 budget samenstellen:  

budget investeringsfonds aanvullen met 
energiepremies, renovatiepremies,     lokale 
premies / Vlaamse goedkope energielening  / 
noodkopersfonds  / provinciale aanvullende 
lening  

 



Kinneke Baba Geraardsbergen 

Begeleiding en ontzorging 
  
Door een erkend BENOvatiebegeleider + sociaal  

begeleider van de stad Geraardsbergen  
 Opvragen van offertes 
 Opvolgen van de werken 

 Contacten met aannemers doorheen de werken 
 Ook aanspreekpersoon voor de aannemer(s) 

 Tot aan de oplevering 
 Aanvragen premies / leningen … 
 

BENOvatiebegeleider neemt hier meer de regierol over 
van het gezin dan in een regulier BENOvatietraject; 
 

 



Kinneke Baba Geraardsbergen 

Drempels: 
 

Beperkte financiële draagkracht van het gezin  
Draagkracht van het gezin 

Belang van sociale begeleiding 
Aannemers hebben ook wat aanmoediging nodig 
Arbeidsintensief / Tijdrovend / Geduldig 

Momenteel 9 gezinnen in Geraardsbergen 
 1ste ingreep moet nog in uitvoering gaan 

Geen garantie voor BENOcoach op een burenpremie  
 

 
 

 

 



Kinneke Baba Geraardsbergen 

Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen 
  
 Renovatieadvies aan huis 

 Ook bijdrage lokaal bestuur 

  
Subsidie voor begeleiding en ontzorging door een 

erkend BENOvatiebegeleider: 
 Regieprijs  per uur begeleiding  
Met aftrek van een eventuele Burenpremie 

 
 

 



² 



 Behoefte 
Wonen is een mensenrecht 



 Sociaal  
Verhuurkantoor (SVK) 
 
• Selectie en begeleiding huurders 
• Inkomensgarantie 
• Onderhoudsdienst 
• premies bij renovatie + fiscaal voordeel 
!    Pand mag maar in huur genomen worden  
      als het in orde is (Vlaamse Wooncode) 
  

 



 Complementariteit SVK 

• Ongeschikte panden klaarmaken voor verhuur 

• Financiering 

• Bouwtechnische begeleiding  



 Het Pandschap – hoe? 
Model Renovassistance Brussel (>100 woningen) 
• Leegstaande, onderbenutte of te renoveren 

panden 
• Renovatiehuur, erfpacht, overdracht vruchtgebruik 

of andere formules 
• Financiering zoeken 
• Renovatie en optimalisatie van het pand 
• Verhuur via SVK 



 Het Pandschap – model 
Lage huur 

 
Kleine overhead + Geen winst 

 
Prijsbewust renoveren 

 
Goedkoop pand verwerven 



Goedkoop een pand 
verwerven? 

• Andere waarde bieden aan eigenaar 
• Eigenaar blijft eigenaar  
 erfpacht, overdracht vruchtgebruik, renovatiehuurovereenkomst, … 

 
• Ontzorging bij renovatie 

financieel / juridisch / technisch / fiscaal 
 

• Inkomens en onderhouds-garantie van SVK 
 

• Premies  



Voordelen voor eigenaars 

• Grondige renovatie  

• Financiering 

• Geen zorgen rond renovatie en beheer 

• Geen ongeschiktheid- / leegstandsbelasting  

• Voordelig erven + fiscale voordelen 



Lokaal beleid? 

• Aanpakken van de leegstand en ongeschikte 
panden 

• Sociale invulling eigen patrimonium 
• Promotie SVK concept 

 
 Bijdrage doelstellingen sociale huisvesting  
 Budgetneutraal / minimale investering 





Ondersteuning SVK’s 
 2015: kleinste aantal SVK-woningen per aantal huishoudens, 

kleinste groeipercentage 
 Veel ‘witte vlekken’ 
 Subsidie i.k.v. groei 
 2017: sterkst stijgende provincie. Groeipercentage van 15% 
 Verder inzetten op groei en streven naar een gebiedsdekkende 

SVK-werking 
 



Dit doet de provincie voor jouw gemeente: 
 
 Renovatieadvies aan huis 
 Een begeleidings- en ontzorgingsproject op maat met een 

erkende BENOvatiebegeleider 
 Experimentele woonprojecten 
 Aanvullende provinciale lening 
 Groeisubsidie SVK 
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