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We zetten een punt achter Woonzoekers. Het project verliep moeilijk. De realiteit
van de private huurmarkt is hard en voor mensen in de onderste looncategorie is
het aanbod schrijnend. Toch bleven de vrijwilligers ervoor gaan.
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DE EVOLUTIE: VAN WOONBUDDY’S NAAR WOONZOEKERS

In 2015 startte Vormingplus in opdracht van OCMW Antwerpen het project Woonbuddy’s.
We wilden mensen in een tijdelijke crisiswoning van het OCMW helpen om een woning
op de private huurmarkt te vinden. We zijn gestart met een enthousiaste groep
vrijwilligers. Samen met de vrijwilligers hebben we het project concreet uitgetekend.

Eerst werkten we met een buddysysteem: een vrijwilliger werd gekoppeld aan een gezin.
De vrijwilligers gaven aan dat ze dit een zware taak vonden en dat het groepsgevoel
ontbrak. We moesten het anders aanpakken. In het voorjaar ontwikkelden we samen met
een vernieuwde ploeg vrijwilligers een nieuw systeem: ‘de woonzoeker’, een plek waar
alle gezinnen elke week naartoe kunnen komen.

Elke woensdag in het buurthuis Posthof in Berchem konden gezinnen tijdens het
openingsmoment van de Woonzoeker langskomen. Op dat moment ging een vrijwilliger
samen met een kandidaat huurder online op zoek naar een woning. De vrijwilligers gaven
uitleg over de vermelde huurprijzen, namen contact op of lieten de kandidaten contact
opnemen met eigenaars en immokantoren en legden afspraken vast.

EEN TE KRAPPE PRIVATE HUURMARKT

Het project verliep moeilijk. De realiteit van de private huurmarkt is hard en voor mensen
in de onderste looncategorie is het aanbod schrijnend. Als er dan wel een geschikte en
betaalbare woning te huur staat, zijn er ontzettend veel kandidaten. Om dan aan iemand
met een leefloon of mensen van andere origine te verhuren, daar passen veel eigenaars
voor.

In gesprekken met een zestal immokantoren werden deze problemen alleen bevestigd.
Ook regelgeving op verschillende vlakken perken de mogelijkheden van kandidaat-
huurders vaak in.

DE VRIJWILLIGERS BLEVEN ERVOOR GAAN

De Woonzoeker heeft de gezinnen wel kunnen steunen. Samen op zoek gaan, praten,
stoom aflaten. Andere gezinnen in dezelfde situatie zien. Merken dat vrijwilligers,
onbekenden in hun vrije tijd, iets proberen doen aan hun situatie.

We willen de vrijwilligers dan ook van harte bedanken voor hun inzet en engagement. Het
was voor hen soms moeilijk om gemotiveerd te blijven en we zijn dan ook erg blij dat we
dit parcours samen met hen hebben afgelegd.

MEER WETEN?



We delen graag onze opgebouwde expertise. Als je vragen of interesse hebt, neem dan
contact op met Elise De Groot.

Dit project verliep in opdracht van het OCMW van Antwerpen.

Vormingplus regio Antwerpen is lid van het Antwerps Woonplatform. Het platform komt op
voor maatschappelijk kwetsbare groepen op de Antwerpse woonmarkt en zoekt naar
alternatieven voor de private huurmarkt.
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