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Inleiding & situering



Onderzoekscontext

• Woonactoren meer intens laten samenwerken en toegroeien 
• Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 integratie SHM’s en SVK’s

in één woonactor met (nog) maar één speler per gemeente 
tegen 1 januari 2023



Onderzoekscontext

 Uitdagingen

 Context provincie Limburg op vlak van sociaal wonen

 Uitwerking (langetermijn)scenario’s



Onderzoeksvragen

1. 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;

2. Op welke manier kan sociaal wonen in de provincie Limburg 
op een efficiënte, effectieve en klantgerichte manier
georganiseerd worden?



Onderzoeksmethoden

 Combinatie klassiek juridisch onderzoek & empirische analyse
 Zomer 2020

 Diepte-interviews
 Vertegenwoordigers van 3 SHMs, 3 SVKs, Koop & Vlaams Woningfonds

 Themasessies
 Diverse groep aan stakeholders

 Thema’s
 Patrimonium
 Sociale (kandidaat-)huurder
 Administratie & Personeel
 Werkingsgebied en schaalgrootte



Opbouw van de studie en het 
rapport



- Deel I : Probleemstelling en 
onderzoeksvragen

- Deel II :Mapping en stakeholdersanalyse
- Analyse van de situatie in Limburg vandaag
- Landschap en stakeholders

- Huidige situatie in Limburg en initiatieven uit het verleden;
- Toelichting over werkingsgebieden, noden op het vlak van patrimonium, personeelssamenstelling, …



- DEEL III : Operationalisering van 
samenwerking tussen SHM’s en SVK’s

- Deel IV : Sociaal Wonen in Limburg: 
(scenario’s)

- Deel V : Besluiten een aanbevelingen



Resultaten van de 
bevragingen/uitdagingen
analyse



Uitdagingen & aandachtspunten
Algemene uitdagingen en aandachtspunten

o Waken over kerntaken,
o Een eventuele verandering dient te gebeuren in functie van de huurder én in functie van het 

vooropgestelde doel, nl. om een meer efficiënte, effectieve en klantgerichte organisatie te 
worden die beschikt over meer kwaliteitsvolle woningen;

o Zoveel mogelijk waken over de huidige structuren en over het DNA 
van de SHM’s/SVK’s;
o Al waren hierover meningen verdeeld;
o Belangrijk hier is dat processen op elkaar kunnen worden afgestemd;

o Huidige expertise mag niet verloren gaan;
o Middelen voor verandering moeten voor handen zijn;

o Tijdsintensief proces

o Geleidelijkheid is belangrijk;
o Onzekerheid over het verloop van de integratieofeningen;
o Kennis over (werking van) elkaar is beperkt;



Uitdagingen & aandachtspunten
• Patrimonium

o Zoveel mogelijk patrimonium bij de huidige structuren houden en de 
overdracht zo beperkt mogelijk houden;
o Financiële implicaties van overdracht;
o Mogelijke uitdovende scenario’s van een SVK/SHM binnen vreemd werkingsgebied;

o Verschil in kwaliteit tussen de verschillende woningen;
o Samenwerking met koopsector, inzetten op gemengde projecten



Uitdagingen & aandachtspunten
• Sociale (kandidaat-)huurder

o Toewijzingsreglementen zorgen voor ingewikkelde situatie
o Criterium lokale binding wordt als problematisch ervaren;
o Naar toekomst toe ook (principe van) puntensysteem SVK’s niet loslaten om kwetsbare 

huurders niet uit het oog te verliezen;

o Uitdaging: samenwerking I(C)T, taak voor Vlaanderen
o Uniform document voor inschrijving? Voor/tegenstanders
o Samenwerkingsmogelijkheden voor inschrijving en 

huurdersbegeleiding
o SHM’s geven aan ook meer kwetsbare huurders te hebben
o Rol van welzijn

o Nabijheid bij de sociale (kandidaat-)huurder moet worden 
gegarandeerd;

o Eén loketfunctie;



Uitdagingen & aandachtspunten
• Administratie en personeel

o Personeel: 
o Organisaties kampen momenteel met een (te) krappe personeelsbezetting
o samenwerking beperkt zich nu tot individuele contacten
o Wens tot het voeren van een HR-strategie

o Samenwerkingsmogelijkheden voor back-office (visie op schaal is 
divers – steeds oog houden voor lokale partners), ICT (Vlaanderen), 
bouw (architecten en aannemers delen) en front-office (lokaal 
aanspreekpunt voor huurders blijft noodzakelijk; moeilijkheid van 
verschillende formulieren) 

o Naar toekomst ook sterke wil om alle personeelsleden een geschikte 
plaats te bieden in de woonmaatschappijen;



Uitdagingen & aandachtspunten 
• Werkingsgebied en schaalgrootte: visies lopen uiteen

o“Superfusie” op Limburgs vlak: quid lokale autonomie en lokale 
binding

oFusies op lokaal niveau: eenheid op lokaal niveau en samenwerking 
structureel verankeren

oSuperstructuur die bepaalde taken voor zijn rekening neemt 
(praktische struikelblokken)

oSchaalgrootte dient ten voordele van de sociale (kandidaat-)huurder 
te zijn;

oVerschillende vormen/niveaus denkbaar (zie scenario’s);
oNaar werkingsgebieden toe een aandachtspunt, er zijn momenteel 

verschillende SHM’s/SVK’s actief binnen sommige gemeentes



Scenario’s



Vijf scenario’s

1. Contractuele samenwerking
2. SPV: een dochter voor SHM’s en SVK’s;
3. Holding
4. Superfusie
5. Fusie op lokaal/regionaal vlak



Vijf scenario’s

! Flexibiliteit; combinaties en varianten van 
de scenario’s zijn mogelijk ! 
Ook naar geleidelijkheid toe



• Contractuele samenwerking waarbij een systeem van shared services 
wordt opgezet;

• Gezamenlijk inzetten op bijvoorbeeld aanbestedingen,  het ontwikkelen 
van een kader voor woningkwaliteit en een gezamenlijke beleidsvisie 
(desgevallend op enkele punten);

• Contractuele samenwerking waarbij bepaalde zaken ter beschikking 
gesteld worden, zoals bijvoorbeeld patrimonium, personeel, …

• …

Scenario 1: Contractuele samenwerking



• Partners behouden eigenheid 
– Belangrijk voor onder meer de verdeling van de zetels in de Raad van Bestuur, het beleid en het DNA en cultuur van de 

verschillende woonactoren…

– Belangrijk voor de aanspreekpunten voor de sociale huurder (naar sociale begeleiding toe);

• Nadruk kan blijven liggen op het lokale niveau;
• Vrijheid (autonomie)
• Flexibiliteit

– Verschillende samenwerkingen mogelijk

Scenario 1: Contractuele samenwerking



Scenario 1: Contractuele samenwerking

• Aandachtspunten
– Partners behouden eigenheid 

• Bv. niet evident om gezamenlijke strategische visie te ontwikkelen 

– “Lichte” vorm van samenwerking
– In de praktijk ook weinig afdwingbaar;
– …



Scenario 1: Contractuele samenwerking

• Patrimonium
– Verhuur
– Terbeschikkingstelling (via zakelijk recht/via inbreng)
– Verkoop van bepaalde woningen (die bijvoorbeeld tot een ander werkingsgebied behoren

aan de woonactor van een ander werkingsgebied)
• Mogelijkheden voor uitdoofscenario’s, al is op dat punt rekening te houden met (verloren)

financiële middelen (aangegeven kosten)
– Overdracht van huurovereenkomsten;
– Mogelijkheden om samen opdrachten in de markt te plaatsen

• Onderhoud woningen, uitwisselen van plannen …



Scenario 1: Contractuele samenwerking

• Sociale (kandidaat-)huurder
– Gezamenlijk loket, gezamenlijke woonmiddagen…

• Uitdagingen: personeel, btw…

– Sociale huurder behoudt aanspreekpunt



Scenario 1: Contractuele samenwerking

• Administratie en personeel
– Quid “uitwisselbaarheid” van personeel?
– Quid bijkomende kosten diensten?

– Mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld wel bij samenwerkingen die
nu worden uitbesteed:
• Gezamenlijke opdrachten in de markt plaatsen voor bijvoorbeeld

patrimonium, dienstverlening, …



Scenario 1: Contractuele samenwerking

• Werkingsgebied en schaalgrootte
– naar schaalgrootte toe zijn er op contractuele basis enkele winsten

te boeken, onder meer naar de gezamenlijke opdrachten die in de
markt kunnen worden geplaatst, …

– Naar werkingsgebied kunnen door
verkopen/inbrengen/terbeschikkingstellingen wel winsten worden
geboekt, waardoor er coherente werkingsgebieden worden
vooropgesteld, maar ook dit vergt een (kostelijke) oefening



Scenario 2: Gezamenlijke dochter / SPV – Joint venture

• Bepaalde services worden samen gebracht 
onder een afzonderlijke rechtspersoon

– Bv. het opzetten van een afzonderlijke 
vennootschap die instaat voor de backoffice, …



Scenario 2: Gezamenlijke dochter / SPV – Joint venture

• Voordelen
– Partners behouden eigenheid, maar staan bepaalde diensten af aan aparte structuur
– Controle en strategie voor het uitvoeren de bepaalde diensten (~continuïteit);
– SPV heeft eigen Raad van Bestuur 
– SPV heeft eigen vermogen
– Geleidelijkheid! 

• Mogelijkheid om meer en meer taken aan SPV te gaan toevertrouwen;

– Mogelijkheid om regionale SPV’s op te richten
– Mogelijkheid om diverse SPV’s op te richten met diverse opdrachten



Scenario 2: Gezamenlijke dochter / SPV – Joint venture

• Aandachtspunten:
– Afzonderlijke rechtspersoon leidt tot minder flexibiliteit 

• cf. facturatie

– Fiscale uitdagingen;
– Bestuurlijke uitdagingen voor het bestuur van de SPV;
– Aanspreekpunt voor sociale huurder?
– …



Scenario 2: Gezamenlijke dochter / SPV – Joint venture

• Concrete issues en voorbeelden
– Deze zijn soortgelijk aan diegene gepresenteerd onder scenario 1.
– Naar samenwerking toe kunnen bijvoorbeeld bij conflicterende

gebieden afzonderlijke SPV’s worden opgericht die dan zelf als
woonmaatschappij kunnen gaan fungeren;
• Bijvoorbeeld patrimonium inbrengen in een gezamenlijke dochter,
• …

– Feitelijke afsplitsing waarbij de SHM’s/SVK’s controle over behouden 
in Raad van Bestuur



Scenario 3: Gezamenlijke moeder / holding

• Holdingstructuur waar SHM’s en SVK’s (gedeeltelijk of 
volledig) in worden geïntegreerd
 “Moedermaatschappij” die hiërarchisch de hoogste is

• Mogelijk op verschillende niveaus;
• Mogelijkheid om binnen deze holdingstructuur ook 

shared services onder te brengen;



Scenario 3: Gezamenlijke moeder / holding

• Voordelen
– Integratie van strategisch beleid van de verschillende 

SVK’s en SHM’s;
– Mogelijkheid om de bevoegdheden van de holding uit te 

breiden
– Wanneer holding optreedt als 

woonmaatschappij/SHM/SVK dan is er geen nood aan 
het herverdelen van het patrimonium



Scenario 3: Gezamenlijke moeder / holding

• Aandachtspunten:
– Lokaal zeggenschap wordt uitdaging;

– Zeggenschap door de holding moet worden gegarandeerd in de onderliggende SVK’s en SHM’s;

– Bestuurlijke uitdagingen (bv. Vertegenwoordiging gemeenten);

– Mogelijke issues naar aandelen toe (met fiscale implicaties);
• Moeder zou i.p. meerderheid van de aandelen moeten hebben in de SHM’s/SVK’s als dochters

– Overlap in werkingsgebieden zou kunnen blijven bestaan (maar is niet noodzakelijk hinderlijk)



Scenario 3: Gezamenlijke moeder / holding

• Patrimonium: mogelijkheden om patrimonium bij dochters te laten, maar 
zorgt voor overlap in de werkingsgebieden;

• Sociale (kandidaat-)huurder: lokaal aanspreekpunt kan blijven in de vorm 
van de huidige SVK/SHM (afhankelijk van hoe de holding vorm aanneemt, 
kan ook de holding optreden als één aanspreekpunt).

• Personeel en administratie: hier zijn er echter al wat meer mogelijkheden, 
ook kan er worden geopteerd voor een BTW-eenheid; processen dienen 
verder op elkaar te worden afgestemd;

• Werkingsgebied en schaalgrootte: er kan worden geopteerd voor één 
moeder in het Limburgse landschap, maar ook voor meerdere 
(bijvoorbeeld regionale holdings)



Scenario 4: Superfusie
• Een grote fusie op het Limburgse landschap

waarbij alle SVK’s en SHM’s fuseren.
– Gaat verder dan wat er nu in het regeerakkoord

vooropgesteld wordt;
– Houdt echter ook rekening met mogelijke

gemeentefusies die zich zullen voltrekken in de
toekomst;



Scenario 4: Superfusie

• Voordelen:
– Eén rechtspersoon;
– Eén persoon waartoe sociale huurder zich moet richten;
– Issues met werkingsgebieden spelen in dat geval niet meer;
– Mogelijkheid om strategische langetermijn-beslissingen te nemen
– Mogelijkheid om te werken met afdelingen en zelfs indien nodig te

werken met dochters;



Scenario 4: Superfusie
• Aandachtspunten

– Afstand tot aanspreekpunt
• Ondervangen met lokale aanspreekpunten?

– Vertegenwoordiging van gemeenten ~ beperkingen van bestuursmandaten door de
regelgever;

– Hoe wordt de inbreng van de aandelen georganiseerd en gewaardeerd?
– Het DNA van elke SHM/SVK gaat verloren
– Kostelijk zowel op het vlak van tijd als het vlak van geld



Scenario 4: Superfusie
• Patrimonium: Nieuwe superfusie zal worden geconfronteerd met 

woningen van een diverse woningkwaliteit 

• Sociale (kandidaat-)huurder: er moet een lokaal aanspreekpunt behouden 
blijven;

• Personeel en administratie: DNA van elke SHM/SVK gaat verloren en kan -
zeker in het begin – aanleiding geven tot problemen en een 
overlapperiode. Systemen dienen maximaal op elkaar te worden 
afgestemd (goede voorbereiding noodzakelijk).

• Werkingsgebied en schaalgrootte: (zie problemen supra aangegeven), 
schaalproblemen naar patrimonium en toekomstige gemeentefusies toe 
lijken wel te worden ondervangen.



Scenario 5: Fusie tussen SHM/SVK op lokaal/regionaal vlak

• Een rechtspersoon die op 
lokaal/regionaal niveau 
georganiseerd wordt



Scenario 5: Fusie tussen SHM/SVK op lokaal/regionaal vlak

• Voordelen
– Een aanspreekpunt per gemeente;
– Een rechtspersoon als 

woonmaatschappij;
– Lokale verbondenheid;
– …



Scenario 5: Fusie tussen SHM/SVK op lokaal/regionaal vlak

• Aandachtspunten
– Werkingsgebieden en mogelijke splitsing van SHM’s en SVK’s, wat 

ook politiek en naar aandelen moeilijk te verkopen valt;
– DNA van SHM’s en SVK’s gaat verloren;
– Kostelijk;

• Zowel op het vlak van tijd als het vlak van geld

– … 



Scenario 5: Fusie tussen SHM/SVK op lokaal/regionaal vlak

• Patrimonium: Fusie zal worden geconfronteerd met woningen van een 
diverse woningkwaliteit

• Sociale (kandidaat-)huurder: er moet een lokaal aanspreekpunt behouden 
blijven;

• Personeel en administratie: DNA van elke SHM/SVK gaat verloren en kan -
zeker in het begin – aanleiding geven tot problemen en een 
overlapperiode. Systemen dienen maximaal op elkaar te worden 
afgestemd (goede voorbereiding noodzakelijk).

• Werkingsgebied en schaalgrootte: (zie problemen supra aangegeven), 
schaalproblemen naar patrimonium en toekomstige gemeentefusies toe 
worden in dit geval niet ondervangen.



Het proces (om naar elkaar 
toe te groeien/ basis)



Het proces

• Belangrijkste onderdeel om tot operationele samenwerking 
te komen ongeacht welk scenario;

• Creëren van gezamenlijke visie
• Tijdsintensief;
• Arbeidsintensief

Proces dat moet gemanaged worden



Model Kotter
1. Urgentiebesef 

vestigen

2. Het vormen van 
een leidende 

coalitie

3. Een visie en 
strategie 

ontwikkelen

4. De 
veranderingsvisie 

communiceren

5. Een breed 
draagvlak voor de 

verandering 
creëren

6. 
Kortetermijnsucces

sen genereren

7. Verbeteringen 
consolideren en 

meer verandering 
tot stand brengen

8. Nieuwe 
benaderingen 

verankeren in de 
structuur



1. Urgentiebesef vestigen

• Nood aan samenwerking;
– In dit geval heeft Vlaanderen de beleidsintentie geuit om tot één 

woonactor per gemeente te komen;
– Eerder externe prikkel, maar in het verleden werden ook initiatieven 

genomen, die niet altijd even succesvol bleken, maar nood/wens 
aanwezig



2. Leidende coalitie

• Nood aan sterke leiding; team
– Voor visie binnen Limburg moet dit binnen Limburg worden gevestigd;
– Leidende coalitie, team moet verandering tot stand brengen, zal visie moeten 

ontwikkelen (zie infra)
– Moeten zekere decision making power hebben
– Bijvoorbeeld vanuit het Limburgs Woonplatform, mits vertegenwoordigers van SVK’s



3. Een visie en strategie ontwikkelen

• Nood aan visie binnen Limburg
– Visie als katalysator om verandering teweeg te brengen;

– Richtinggvend;

– Deelvisies?

• Enkele mogelijke richtingen worden aangegeven in het onderzoeksrapport;
• Doelstellingen opleggen (SMART)



4. Veranderingsvisie communiceren

• Communiceren niet enkel intern, maar in dit geval ook extern;
• Samenwerking met gemeenten, CAW’s, maar ook van eigen 

organisaties/andere aandeelhouders;
• Communicatie kan geschieden door middel van gedrag, wanneer mensen 

zien dat eenieder zich gedraagt naar die visie dan zullen zij de visie ook 
meer en meer accepteren



5. Breed draagvlak creëren

• Zoeken naar realistische structuur die bottom up groeit en waarbij de 
visie ook door meer en meer mensen wordt gedeeld



6. Kortetermijnsuccessen

• Zichtbare, ondubbelzinnige en duidelijk verband houdend met het 
proces, dat zijn kortetermijnscussessen;

• Om visie te testen;
• Quick wins binnen sociale huisvestingssector:

– Bijvoorbeeld organisatie van gezamenlijke woonnamiddagen;

– Bouwplannen delen; ingenieurs delen; kennis delen in het algemeen;

– Gezamenlijke projecten opzetten



7. Consolideren van verbeteringen en het tot stand 
brengen van meer verandering

• Inwendige processen ook volledig op elkaar afstemmen;
• Creatie van gezamenlijke bedrijfscultuur voortbouwend op de 

kortetermijnsuccessen



8. Nieuwe benaderingen verankeren in de structuur

• Nieuwe cultuur creëren en eigenlijk nieuw DNA voorzien op basis van het 
eigen DNA

• Gezamenlijke waarden worden gedeeld;
• Gezamenlijke doelen worden nagestreefd;



Slotbeschouwingen



Beleidsaanbevelingen

• 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.

• 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;



Beleidsaanbevelingen
• 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;



Beleidsaanbevelingen
• 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;



Bedankt
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