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Het ADL-centrum in Oudenaarde

Als Sociale Huisvestingsmaatschappij willen we aan 
iedereen de kans geven om een sociale woning te 
kunnen huren. Zo ook aan mensen met een fysieke 
beperking.

Naast aangepaste woningen en appartementen voor 
rolstoelgebruikers hebben we ook woningen voor 
mensen met een zware fysieke beperking. Voor deze 
mensen is zelfstandig wonen zonder bijkomende 
hulp niet mogelijk, behalve in een ADL-woning. 
ADL staat voor Activiteiten van het Dagelijks Leven.

In onze wijk in de Riedekens in Oudenaarde hebben 
we 12 ADL-woningen. Dit zijn sociale woningen, 
gelijkvloers en volledig rolstoeltoegankelijk 
met een in hoogte verstelbaar keukenblad, een 
rolstoeltoegankelijke inrijdouche, stopcontacten 
op hoogte, enz. De woning is via een alarm-
intercomsysteem direct verbonden met een 
hulppost, een ADL-centrum.

Het ADL-centrum is ook in de wijk dichtbij de 
woningen gelegen. Het ADL-centrum wordt 

beheerd door de vzw Focus-Plus. Frauke Baele is 
coördinator bij Focus-Plus en is verantwoordelijke 
voor het centrum in Oudenaarde. 

Frauke vertelt: “In het ADL-centrum werken ADL-
assistenten die 24 uur op 24 uur aanwezig zijn, 7 
dagen op 7. De bewoners van de ADL-woningen 
kunnen permanent rekenen op de hulp van de ADL-
assistenten. Deze hulp kan bestaan uit lichamelijke 
verzorging, aan- en uitkleden, bewegen en 
verplaatsen in en om het huis, naar toilet gaan, eten 
en drinken.” 

Wat maakt Focus Plus bijzonder in de 
hulpverlening?  
Frauke: “Wanneer iemand ondersteuning wil, kan 
dit door een eenvoudige druk op de knop. Het is 
zeker een meerwaarde dat de personen die hulp 
nodig hebben zelf kunnen beslissen wanneer 
ze die hulp willen. Op die manier beslissen ze 
zelf wanneer ze opstaan, wanneer ze willen  
eten, wanneer ze willen drinken. Dit maakt een 
zelfstandig leven mogelijk.  

 
Wij zijn er om hen daarbij te ondersteunen.” 

Is er steeds iemand aanwezig om mensen directe 
hulp te verlenen?  
Frauke: “Ja, ons centrum is centraal gelegen. We 
zijn, na een oproep, binnen enkele minuten bij de 
hulpvrager aanwezig. Dit biedt voor de mensen 
zekerheid en comfort.”
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Beste huurder
Als huisvestingsmaatschappij proberen we aangepaste woonvormen te hebben voor verschillende gezinsvormen. Binnen ons patrimonium hebben we woningen 
voor grote en kleine gezinnen, voor alleenstaanden en koppels. Bij het bouwen van nieuwe woningen gaan we steeds onze wachtlijsten analyseren. Vervolgens 
stemmen we ons bouwprogramma af op de noden van de wachtlijst. Het aantal gezinsleden bepaalt immers hoeveel slaapkamers een woning of appartement mag 
hebben. Als je als huurder niet meer aangepast woont (er meer of minder kamers zijn dan de samenstelling van je gezin  nodig heeft), kan je bij onze diensten 
terecht om een nieuwe woning aan te vragen.

We houden niet enkel rekening met gezinstypes. We willen ook aangepaste huisvesting aanbieden voor doelgroepen, zodat zij zo lang mogelijk  zelfstandig  kunnen 
blijven wonen. Onze ADL-cluster  (Activiteiten Dagelijks Leven) in Ename voor mensen met een zwaar fysieke beperking is hier een voorbeeld van. Daarnaast 
beschikken we over woongelegenheden voor mensen met lichtere vormen van fysieke beperking. We verhuren eveneens appartementen voor 65-plussers in de 
nabijheid van een woonzorgcentrum. Er is zelfs een samenwerkingsverband met de vzw Heuvelheem om mensen met een licht mentale beperking de kans te geven 
begeleid zelfstandig te wonen.

Waar we doelgroepwoningen aanbieden (zoals de aanleunflats bij woonzorgcentra of bij Heuvelheem) hebben we 
ook samenwerkingen met zorgvoorzieningen. Als huisvestingsmaatschappij staan wij immers niet zelf in voor de 
zorg en de individuele begeleiding van onze huurders. Andere diensten hebben hier de kennis voor in huis en zijn 
ook bereid om de nodige zorg te voorzien.

We willen inzetten op een grote verscheidenheid aan woonvormen. Zo kunnen we zorgen voor aangepaste huisvesting, 
met de nodige zorg in de nabijheid. Bovendien is dit aanbod een betaalbaar alternatief voor diverse private 
woonvormen. 

Jeanique Van Den Heede   Stefaan Vercamer 
Directeur  Voorzitter 
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Naast hulp aan ADL-bewoners geven jullie ook 
noodondersteuning aan 65-plussers in de wijk? 
Frauke: “Klopt. We hebben onze diensten uitgebreid 
om mensen ouder dan 65 jaar hulp te bieden in 
noodsituaties. De persoon die aansluit, krijgt een 
persoonlijk alarmsysteem waarbij met een druk 
op de knop ons centrum wordt verwittigd. Een 
assistente is dan ook binnen enkele minuten ter 
plaatse om ondersteuning te bieden. Dit kan bv. 
gaan om iemand die gevallen is of onwel geworden 
is. Deze ondersteuning gaat echter niet verder dan 
noodsituaties. Naast deze noodsituaties kunnen 
we ook ADL-hulp bieden op afspraak voor mensen 
die in de buurt wonen. Zo kan iemand die bv. niet 
in een ADL-woning woont toch ook ondersteuning 
krijgen van onze dienst, mits op voorhand daarover 
afspraken te hebben gemaakt.”

Dankzij Focus Plus ben ik gelukkig! 
Viviane woont nu ongeveer een jaar in een ADL-
woning in Oudenaarde. Zij krijgt dagelijks hulp van 
de assistenten van Focus Plus en is hier zeer tevreden 
over.

Viviane: “Sinds ik hier woon heb ik eindelijk rust 
gevonden. Ik woon hier zeer graag. De woning is goed 
aangepast aan de noden. Doordat alle ruimtes breed 
en ruim genoeg zijn, kan ik me met mijn elektrische 

rolstoel goed verplaatsen binnen de woning. Dit geeft  
me al een zekere vrijheid. Daarnaast is er natuurlijk 
de permanente zorg van de assistenten van Focus 
Plus. Die verzorging is zeer goed. Ik kan 24/24 op hen 
rekenen. Dit geeft me zekerheid.

De hulp van Focus Plus betekent veel voor 
jou? Viviane: “Ontzettend. Het gaat niet alleen 
om fysieke hulp maar de assistenten zijn ook een 
luisterend oor. Het doet goed om iemand te hebben 
die naar je luistert en die kan inspelen op je noden. 
Ze zijn er wanneer je ze nodig hebt. Ik kan zelf 
beslissen wanneer ik hulp inroep. De verzorgenden 
passen zich aan mijn ritme aan. Dat is een grote 
meerwaarde! De steun die ik krijg van Focus Plus is 
de grootste troef.”

Hoe kijk je terug op het voorbije jaar? 
Viviane: “Ik ben nu 63 jaar en kan  
eindelijk zeggen dat ik op mijn 
gemak ben. Ik ben gelukkig nu!”

“sinds ik hier woon heb  
ik eindelijk rust gevonden.”

Viviane, bewoonster van een ADL-woning

Keuken van een ADL-woning

Zelfstandig wonen met een zware 
fysieke beperking. Het kan!

Wil je meer weten over de werking van Focus  
Plus? Neem dan gerust contact op met 
Frauke Baele op het nr. 055 60 96 01.



Wanneer wordt je  
huurprijs aangepast?
Jouw huurprijs is gebaseerd op het inkomen van drie 
jaar geleden. De huurprijs dit jaar was dus gebaseerd op 
2015, voor volgend jaar is dat 2016. Daarom sturen wij elk 
jaar in december een brief met jouw nieuwe huurprijs 
die je vanaf januari moet betalen. 

Je mag die brief steeds in de eerste helft van december 
verwachten. Indien je niets ontvangen hebt, gelieve ons 
dat te laten weten zodat wij alsnog een brief kunnen 
opsturen en je het juiste bedrag kan betalen.

Op kantoor kan je niet meer contant betalen. Wij mogen 
geen cash meer ontvangen. Wij dringen er nogmaals op 
aan om een domiciliëring aan te gaan, op die manier hoef 
je je geen zorgen meer te maken over jouw huurprijs. Als 

de huurprijs verandert, wordt het bedrag automatisch 
aangepast. Om een domiciliëring aan te vragen, kan je 
steeds bij ons terecht elke werkdag van 9u-12u.

Mag ik een  
huisdier houden?

Af en toe wordt de vraag gesteld of je als huurder van een sociale woning een huisdier mag houden. We weten 
dat een huisdier veel kan betekenen voor de (toekomstige) huurder en deel uitmaakt van het gezin. Volgens het 
Kaderbesluit van de sociale huur is het toegestaan. Al geven we daar wel graag wat verdere uitleg over. Er zijn 
uiteraard wel een aantal regels die je dient te respecteren:

Wat is een huisdier? Wie aan een huisdier denkt, denkt aan een hond of een poes. Dieren van een meer 
exotische soort of reptielen zijn geen huisdieren. Die worden dus niet toegelaten in een sociale woning.  

Belangrijk is dat het dier niet zorgt voor overlast. Met overlast bedoelen we: lawaai maken, 
geurhinder, buren of voorbijgangers aanvallen, hinder in het algemeen onderhoud van jouw woning, 
enzovoort. De dieren mogen dus geen schade toebrengen aan de woonst/
gemeenshappelijke delen of ze bevuilen. 

Het dier heeft plaats nodig en moet ook regelmatig buiten 
kunnen. Het is dus logisch dat een huisdier houden als je op een 
appartement woont, niet vanzelfsprekend is. Daar kunnen ook andere 
ongemakken, zoals geurhinder, zich sneller verspreiden. Ook voor het dier 
zelf is dat geen aangename leefomgeving. Zorg er dus voor dat het voor 
iedereen prettig is om te wonen. 

Zorg er ook voor dat het dier niet de hele dag alleen zit of dat je weet wat het dier dan doet.  
Een hond kan je manieren leren. Een hele dag lawaai maken, is niet leuk voor de buurt.

Als het dier voor te veel overlast zorgt of er komen klachten binnen, zullen wij op onderzoek gaan.  
Als blijkt dat het dier voor hinder zorgt, zoals reeds beschreven, kunnen wij vragen om het weg te doen. 

Denk dus na voor je een dier in huis neemt.  Vraag je af of je het de nodige aandacht 
kan geven en de nodige verzorging. Op die manier kunnen verdere problemen 
vermeden worden.

Kan je 
verhuizen 
naar een 
andere 
sociale 
woning?

Als wij een persoon een huis toewijzen, moet 
dat huis voldoen aan de rationele bezetting. 
Bijvoorbeeld: een koppel of alleenstaande 
met een kind, krijgt een woning met twee 
slaapkamers. Hebben zij twee kinderen, dan 
krijgen zij een woning toegewezen met drie 
slaapkamers. Een alleenstaand persoon of een 
koppel, kan een woning toegewezen krijgen 
met één of twee slaapkamers.

Als er tijdens de bewoning, kinderen weggaan of 
jouw gezin breidt uit, dan kan de woning plots 
te groot of te klein zijn. Dan kan de bewoner 
ervoor kiezen om zich in te schrijven voor een 
andere sociale woning, aangepast aan zijn of haar 
gezinssituatie. Op dat moment komt die huurder 
in aanmerking voor een voorrangsmutatie. 
Dat wil zeggen dat die persoon dus met een 
voorrang op onze wachtlijst komt te staan. 
De inschrijvingsdatum geldt, wie dus eerst is 
ingeschreven voor een voorrangsmutatie, komt 
eerst aan de beurt.

Dat wil niet zeggen dat wij onmiddellijk een andere 
woning kunnen aanbieden. Als er op dat moment 
geen woning vrij is met het gewenste aantal 
slaapkamers, zal men dus nog moeten wachten. 
Je kan een aanbod weigeren. Indien je weigert bij 
de tweede aanbieding, zal je geschrapt worden van 
de lijst en moet je je opnieuw inschrijven. Bij de 
nieuwe inschrijving, verlies je wel de voorrang die 
je had. Je komt dan op de reguliere wachtlijst te 
staan.

1

2

3

4

Voor  wintertips 
surf gerust naar onze website www.shmvlaamseardennen.be



Deze keer gaan we in gesprek met onze collega 
Carine. Ze werkt intussen bijna 15 jaar bij onze 
maatschappij. Dankzij haar inzet kan iedereen 
genieten van een propere & nette omgeving . Het is 
tijd om Carine eens in de kijker te zetten!

Carine zorgt voor het onderhoud van de 
gemeenschappelijke delen en de bureaus. Ze doet 
haar job met veel plezier en is altijd goedgezind. 
“Anders zou je het niet blijven volhouden”, knipoogt 
ze. “Het fijne aan mijn werk is het contact met de 
mensen en achteraf, wanneer iets terug proper is. Ook 
de appreciatie van de huurders/collega’s of een leuke 
babbel of een bedankje, die maken je dag goed. Wat 
soms wel eens doorweegt, is dat ik het met de jaren 
een beetje begin te voelen, het is een arbeidsintensieve 
job. Maar beweging houdt je jong hé.” 

“Een ander aspect van mijn job is dat ik ook mee 
help toezien dat de regels worden toegepast zoals het 
hoort. Dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen. 
Dan denk ik bijvoorbeeld aan het correct sorteren 
van afval, het leeg & toegankelijk houden van 
gemeenschappelijke ruimten (belangrijk voor de 
brandveiligheid), reclameblaadjes niet in het rond 
laten slingeren, etc. Sommigen nemen het mij kwalijk 

als we hen er op aanspreken, maar als we er niet op 
letten, wordt het al snel een puinhoop en hoe ver 
staan we dan? We moeten er met z’n allen voor zorgen 
dat het een aangename woon- & leefomgeving blijft. 
Daar heeft iedereen baat bij.” 

“Ik kom in verschillende situaties, op de ene plaats is 
er al wat meer werk dan op een andere. Het is vooral 
mooi om te zien hoe sommigen hun appartementje 
omtoveren tot een super gezellige thuis, dikwijls met 
beperkte middelen, maar dat is er absoluut niet aan 
te zien. Chapeau! Het zit hem in de kleine dingen. 
Geniet van de kleine dingen in het leven, die maken 
het verschil!”
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COLLEGA in de kijker

CAVIA
CHIMPANSEE
DOLFIJN
EVERZWIJN
EZEL
FLAMINGO
FRET
GAZELLE
HAAI
HAMSTER

HOND
IJSBEER
KANARIE
KAT
KOALA
KOE
KONIJN
KROKODIL
MUIS
NEUSHOORN

NIJLPAARD
OLIFANT
PANDA
PAPEGAAI
PINGUÏN
SCHAAP
SLANG
STOKPAARD
TIJGER
ZEBRA

Woordzoeker
Vorm een woord met de 
overgebleven letters

www.shmvlaamseardennen.be

oplossing

Naam:  ...........................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................

Tel./GSM:  .....................................................................................................

E-mail:  ..........................................................................................................

winnaar woordzoeker 
Een onschuldige hand trok een winnaar uit 

de vele inzendingen. mevr. Silvia Vande 

Kerckhove is de gelukkige winnares.

Hoe kan je ons bereiken?
Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen
St. Jozefsplein 18 | 9700 Oudenaarde

Openingsuren: 
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Wij zijn open op 27 en 28 december 2018. 
Wij zijn gesloten op 24, 25, 26 & 31 december 2018, 
alsook op 01 januari 2018.

Toewijzingen huurwoningen
Koen Peters
055 23 07 52
koen.peters@shmvlaamseardennen.be

Inschrijvingen - Huurprijsberekeningen
Laura Schietecatte
055 23 07 58
laura.schietecatte@shmvlaamseardennen.be

Klachten - Opvolging betalingen
Ilse Van den Steene
055 23 07 56
ilse.vandensteene@shmvlaamseardennen.be

Onderhoud & Herstellingen
Yves Bordeaud’huy 
055 23 07 55 
onderhoud@shmvlaamseardennen.be

Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Vercamer,  

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

Stuur de oplossing vóór 21/12/2018 naar SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde 
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

In gesprek met Carine

Een collega uit de duizend

“Geniet van de kleine  
dingen in het leven, die 

maken het verschil!”

Een dikke dankje
wel  

aan ‘ ons’ Carine!


