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In deze studie werd er getracht een antwoord te vinden op twee onderzoeksvragen, m.n. 

- Op welke manier(en) kunnen de woonactoren binnen het domein van sociale huur 

hun samenwerking verder operationaliseren met het oog op een efficiënte,  

effectieve en klantgerichte organisatie?  

- Op welke manier kan sociaal wonen in de provincie Limburg op een efficiënte, 

effectieve en klantgerichte manier georganiseerd worden? 

Als antwoord op de eerste onderzoeksvraag werden er verschillende mogelijkheden 

aangeboden om de samenwerking te operationaliseren en werd in kaart gebracht welke 

processen er daartoe moeten worden doorlopen.  

Daarbij werd rekening gehouden met de verschillende wensen en bezorgdheden van de 

SVK’s en SHM’s en andere betrokken stakeholders. Uit de analyse bleek niet alleen dat er 

diverse mogelijkheden zijn om samen te werken, maar ook dat er vandaag al diverse 

vormen van samenwerking bestaan op één of andere schaal. De ideale schaalgrootte voor 

een “woonmaatschappij” kan daarbij niet worden gedefinieerd. Wel is duidelijk dat er 

bepaalde taken kunnen worden uitgevoerd op grotere schaal dan de andere. Voor elke taak 

zal daarvoor een schaal gevonden moeten worden. 

Tegelijkertijd identificeerden de respondenten meerdere aandachtspunten die een 

uitdaging vormen voor het efficiënte, effectieve en klantgerichte karakter van de 

organisatie. Een eerste algemene hinderpaal in hoofde van de geïnterviewde stakeholders 

betreft de onzekerheid en onduidelijkheid omtrent het verloop van de integratie-

oefeningen. Zo werd er onder meer op gewezen dat de SHM’s en SVK’s momenteel voor 

een groot deel in het ongewisse worden gelaten over de toekomstige structuur van de 

woonmaatschappij en over de toewijzing van woningen. Er is ook (nog) geen duidelijkheid 

over hoe het fusietraject zal moeten worden doorlopen, laat staan hoe dergelijke fusies in 

de realiteit kunnen worden gebracht. Dit bracht velen ertoe te twijfelen aan de 



haalbaarheid van de timing die voor het fusietraject is voorzien. Daarom werden er in dit 

onderzoek vijf scenario’s voorbereid met betrekking tot de toekomst van het sociaal wonen 

in Limburg. Deze scenario’s houden rekening met belangrijke uitdagingen en 

aandachtspunten op vlak van patrimonium, de sociale huurder, personeel en administratie 

en werkingsgebied en schaalgrootte. 

Een eerste scenario is daarbij de contractuele samenwerking, een laagdrempelige 

manier van samenwerken die weinig tot geen vormvereisten kent en relatief snel opgezet 

kan worden. SVK en SHM behouden hun structuren, alsook een grote mate van autonomie. 

- Op het vlak van patrimonium zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld te 

werken met een uitdoofscenario en afzonderlijke – losse – verkopen of 

overdrachten van huurovereenkomsten, dan wel beheersovereenkomsten 

waarbij een andere woonactor de woning kan beheren van de SHM; 

- Voor wat betreft de sociale (kandidaat-)huurder kunnen er lokale 

woonmiddagen worden georganiseerd of meer losse samenwerkingen, ook 

kan er worden gedacht aan een gezamenlijke huurdersbegeleiding die wordt 

opgezet en dergelijke meer; 

- Naar personeel en administratie is het daarbij zo dat er kan worden 

gewerkt met bijvoorbeeld “de uitwisseling van personeel”, waarbij er gebruik 

wordt gemaakt van elkaars diensten en bijvoorbeeld het SVK diensten van 

huurdersbegeleiding gaat verrichten ten voordele van een SHM en dergelijke 

meer. Het gaat om een meer losse samenwerking, zonder de daadwerkelijke 

integratie van elkaars diensten en processen. Het is dan wel zo dat er op die 

diensten er fiscale uitdagingen zijn (naar BTW toe en naar fiscaliteit in het 

algemeen). Daarnaast is het evenwel ook mogelijk dat bepaalde taken 

gezamenlijk worden uitbesteed aan derden die deze taken dan op zich 

nemen; 

- Tenslotte is er het werkingsgebied en schaalgrootte. Naar 

werkingsgebied toe, of naar gebied waarbinnen de samenwerking vorm 

krijgt, kan dit van zeer lokaal tot provinciaal worden georganiseerd. Zoals 

ook aangegeven dient er voor elke dienst de ideale schaal te worden 

gevonden. 

Een tweede vorm van samenwerking betreft een SPV waarin bepaalde taken worden 

ondergebracht die meerdere actoren samen wensen uit te voeren. De SPV vormt een 

dochter voor de betrokken SHM’s en SVK’s. Deze laatste behouden hun eigen structuren. 

Een SPV heeft rechtspersoonlijkheid, moet worden bestuurd en vereist dus een 



strategische aansturing door haar bestuursleden. Daarbij is het aan de betrokken actoren 

om de inhoud van de SPV in te vullen (bv. ICT, boekhouding…).  

- Naar patrimonium toe kan er ook patrimonium worden toevertrouwd aan 

dergelijke SPV, maar dan lijkt dit ook meteen te vereisen dat het de SPV zelf 

een erkenning heeft als woonmaatschappij/SHM/SVK om de woningen 

verder te verhuren, dat is alvast een niet onbelangrijk aandachtspunt. Ook 

op het vlak van financiering zijn er op dat vlak risico’s; 

- Naar sociale (kandidaat-)huurder toe kan hier worden verwezen naar 

hetgeen werd uiteengezet onder het eerste scenario, mits dien verstande 

dat er een meer geïnstitutionaliseerde partner optreedt. Een belangrijk 

aandachtspunt bij SPV’s betreft de duidelijkheid ten aanzien van de 

(kandidaat-) huurders, zij moeten namelijk weten wie aan te spreken. SPV 

of SHM/SVK; 

- Voor personeel en administratie speelt het issue naar dienstverlening 

minder, maar moet de SPV ook personeelsleden hebben. Ook kunnen er 

bepaalde administratieve taken worden verricht door de SPV en hiervoor lijkt 

het gebruik van een SPV het meeste aangewezen om meer schaal te creëren 

voor bepaalde aspecten van de woonactor, al speelt op dat laatste punt, nl. 

het verrichten van diensten ten voordele van een SHM/SVK ook het fiscale 

issue (dat mogelijk ondervangen kan worden); 

- Naar werkingsgebied en schaalgrootte toe kan worden verwezen naar 

hetgeen hierboven uiteen werd gezet onder het eerste scenario. 

Een derde scenario betreft de holdingstructuur. Dit scenario impliceert dat SHM’s en 

SVK’s een moedermaatschappij oprichten die de strategische doelen uitzet voor de 

betrokken organisaties. Deze laatste worden met andere woorden dochters van een 

holding. Om op deze manier tot een succesvolle samenwerking te komen is een 

geïntegreerd strategisch beleid cruciaal. Binnen de holdingstructuur zouden de woningen 

(minstens in de beginfase) bij de bestaande SHM’s en SVK’s kunnen blijven. Ook zou een 

overlap in werkingsgebieden kunnen blijven bestaan, maar dit dient niet noodzakelijk 

hinderlijk te zijn wanneer de holding zelf als een woonmaatschappij kan worden 

aangemerkt.  

- Patrimonium: hierbij zou het patrimonium in een zo groot mogelijke mate 

bij de SVK’s en SHM’s blijven, maar de strategische beslissingen worden 

genomen door de holding zelf, al kan er nadien ook patrimonium in de 

holding vloeien en er meer geleidelijk een woonmaatschappij ontstaan (al 



dient op dat punt dan ook rekening te worden gehouden met de 

erkenningsvereisten en financiering); 

- Sociale (kandidaat-)huurder: hiervoor kan er worden verwezen naar 

hetgeen uiteen werd gezet onder scenario 2; 

- Wat betreft het personeel en administratie kan eveneens worden 

verwezen naar hetgeen uiteen werd gezet onder scenario 2; 

- Werkingsgebied en schaalgrootte, ook hier zijn er verschillende 

mogelijkheden denkbaar. Er zou kunnen worden gewerkt met één grote 

holding voor Limburg of met kleinere holdings (bijvoorbeeld een drietal) 

binnen de Limburgse provincie; 

Een vierde scenario betreft de superfusie, waarbij alle SVK’s en SHM’s opgaan in één 

Limburgse woonactor. Dit scenario sluit niet alleen aan bij het voorstel dat vandaag 

circuleert omtrent regiovorming in Vlaanderen, maar is ook bestand tegen eventuele 

toekomstige gemeentefusies binnen de provincie. Deze aanpak vereist evenwel veel 

energie en middelen in de oprichtingsfase. Niet alleen de visie, maar ook de werkprocessen 

en administratie dienen op voorhand op elkaar afgestemd te worden. Andere 

aandachtspunten hebben betrekking op de verhouding tot de sociale (kandidaat-)huurder 

en de governance van een dergelijke grootschalige woonmaatschappij. Ook dient rekening 

te worden gehouden met het feit dat in dit scenario de processen maximaal op elkaar 

moeten worden afgestemd, hetgeen op een (korte) termijn van twee jaren niet haalbaar 

lijkt. 

- Naar patrimonium toe betekent dit wel dat er de nodige transferts van 

patrimonium zullen moeten geschieden. Elke structuur zou namelijk opgaan 

in de superfusie, hetgeen de nodige kosten met zich mee zal brengen; 

- Voor de sociale (kandidaat-)huurder wordt er wel één aanspreekpunt 

voorzien voor de gehele provincie Limburg, maar het risico bestaat dat de 

woonmaatschappij zelf dan op een grotere afstand staat van die sociale 

huurder; 

- Ook personeel en administratie wordt één, wat zoals aangegeven wel de 

nodige inspanningen zal vergen naar het afstemmen van de processen in de 

opstartfase; 

- Wat betreft het werkingsgebied en de schaalgrootte hierbij wordt het 

werkingsgebied wel groot, waarbij er minstens voor wat betreft de sociale 

(kandidaat-)huurder zal moeten worden voorzien in lokale 

aanspreekpunten; 



Een laatste optie betreft een fusie tussen sociale woonactoren op lokaal, dan wel regionaal 

vlak. In dit scenario vormen de uiteenlopende werkingsgebieden van SHM’s en SVK’s een 

zeer belangrijk aandachtspunt. Bijkomend is het landschap in deze ook sterk afhankelijk 

van eventuele gemeentefusies. Net als bij de superfusie vraagt een kleinschaligere fusie 

van SHM’s en SVK’s in het bijzonder tijdens de voorbereidings- en opstartfase aanzienlijke 

inspanningen van de betrokken partijen. Inzake governance dient aandacht besteed te 

worden aan de gemeentelijke vertegenwoordiging binnen de nieuwe woonactor. 

- Naar patrimonium toe brengt dit met zich mee dat er – in principe – minder 

transfers moeten plaatsvinden, al bestaat er het risico dat er een 

versplintering ontstaat van bepaalde SVK’s over de SHM’s; 

- Aangaande de sociale (kandidaat-)huurder kan er worden verwezen naar 

hetgeen uiteen werd gezet onder scenario 4; 

- Wat betreft het personeel en administratie hiervoor zullen de nodige 

afstemmingen moeten gebeuren tussen de verschillende fusiepartners en 

kan er voorts worden verwezen naar hetgeen uiteen werd gezet onder 

scenario 4; 

- Om een werkingsgebied te vormen en schaalgrootte te creëren, is het 

mogelijk om te opteren voor zeer lokale fusies, dan wel om meer 

regiogericht te gaan opereren. In het rapport werd er een denkoefening 

gevoerd naar de mogelijkheden om Limburg onder te verdelen in regio’s. 

Duidelijk mag zijn dat elk scenario belangrijke voor- en nadelen heeft en heel wat 

inspanningen en kennis vereisen van de betrokken stakeholders. Actoren zoals 

woonplatform zouden een belangrijke ondersteunende rol kunnen opnemen en de 

organisaties kunnen begeleiden in hun integratie-oefening. Belangrijk is evenwel te 

benadrukken dat binnen de scenario’s ruimte is voor flexibiliteit en geleidelijkheid, twee 

aspecten die door de betrokken stakeholders als cruciaal worden ervaren om te komen tot 

een gedragen samenwerking. Zo zullen organisaties die in de richting van een fusie wensen 

te evolueren dan wel een SPV of holding wensen op te richten, steeds dienen te vertrekken 

vanuit een afsprakenkader, in wezen een contractuele samenwerking. Ook is het mogelijk 

om een SPV op te richten met een beperkt aantal partners en een beperkt takenpakket en 

deze in een latere fase uit te breiden met andere partners, dan wel met andere bijkomende 

opdrachten. Eenzelfde bemerking geldt voor de holdingstructuur, waarbinnen het mogelijk 

is dat dochters op termijn met elkaar fusioneren. Op die manier kan geleidelijk toegewerkt 

worden naar scenario’s die nog verder gaan inzake fusie en integratie mocht dit nodig 

blijken om tot een grotere efficiëntie en effectiviteit te komen. 



Op basis van de bevindingen van dit onderzoek, schuiven wij de volgende algemene 

(beleids)aanbevelingen naar voor: 

• Verlies de sociale (kandidaat-)huurder niet uit het oog; 

• Een meer verregaande samenwerking dan wel integratie van SHM’s en SVK’s dient 

altijd rekening te houden met de meerwaarde ervan voor de sociale (kandidaat-

)huurder. Klantgerichtheid is cruciaal. Zo dient er niet alleen een duidelijk 

aanspreekpunt te zijn voor de gebruikers, maar dient ook sterk ingezet te worden 

op communicatie naar de huurders toe. Ook mag een samenwerkings- of integratie-

oefening niet ten koste gaan van de huurdersbegeleiding.  Voorzie voldoende tijd. 

Houd rekening met de duurtijd van processen die moeten worden doorlopen om tot 

een echte fusie te komen die operationeel is ten voordele van de sociale (kandidaat-

)huurder; 

• Alle ontwikkelde scenario’s vereisen belangrijke inspanningen van de betrokken 

organisaties. Dit vraagt niet alleen de inzet van financiën en personeel, maar ook 

de nodige tijd om werkprocessen en structuren op elkaar af te stemmen;  

• Voorzie voldoende informatie. Houd de SHM’s en SVK’s voldoende op de hoogte van 

de lopende ontwikkelingen en houd ook rekening met de planning. Zorg er ook voor 

dat gemeenten en SHM’s en SVK’s over dezelfde informatie beschikken; 

• Voorzie voldoende financiering voor een eventuele verandering, of dit nu een fusie 

uitmaakt dan wel een andere vorm van samenwerking binnen de sector; 

• Denk toekomstgericht. Stem werkingsgebieden af op de gebieden die worden 

gevormd als regio en houd rekening met toekomstige gemeentefusies. Een verdere 

versnippering van het Vlaamse lokale landschap is absoluut te vermijden. Daarom 

is het belangrijk om bij het uittekenen van hervormingen inzake sociaal wonen de 

nodige aandacht te besteden aan andere initiatieven, onder meer op vlak van 

regiovorming en gemeentefusies. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat 

de organisatie op het domein van sociaal wonen meerdere (grootschalige) fusie-

operaties dienen te doorlopen op korte termijn; 

• Werk geleidelijk en zorg voor oplossingen van het patrimonium in vreemd 

werkingsgebied, bijvoorbeeld geleidelijke overdrachten naar de toekomst toe, 

waarbij de werking van een andere woonmaatschappij geleidelijk uitdooft, alleszins 

rekening houdend met de financiële implicaties van dergelijke overdrachten; 

• Beperk het vizier niet enkel tot de sociale woonactoren, betrek ook de 

welzijnsactoren; 


