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Lille en Kasterlee zijn de nieuwe partners van de Stadsregio Turnhout, 
het samenwerkingsverband van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout 
en Vosselaar. De 6 gemeenten gaan samen verder onder de tijdelijke 
werknaam RIT of Regio in Transitie.

VAN VIER NAAR ZES IS REGIO 
IN TRANSITIE

 Het Samenwerkingsverband 
Stadsregio Turnhout bestaat al 
sinds 1999. De vier gemeenten 
Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout 
en Vosselaar startten destijds de 
samenwerking om gezamenlijk 
afspraken te maken over de 
ontwikkeling van het regionaal 
stedelijk gebied. Intussen loopt dit 
al meer dan 20 jaar en is de focus 
verruimd.

Dankzij de uitbreiding met Lille 
en Kasterlee ontstaat er een 
sterkere samenwerking die zorgt 
voor nog meer mogelijkheden. 
Samen vormen de zes gemeenten 
het hart van de Kempen en staan 
ze sterker om hun gezamenlijke 
belangen te verdedigen. Denk 
hierbij aan de vervoerregio. Ze 
gaan daar nu met zes gemeenten 
het belang opnemen zodat het 
voor alle inwoners van deze regio 
resultaten oplevert. De schaal van 
bijna 130.000 inwoners is daarvoor 
ideaal.

De zes lokale besturen hebben 
gekozen om tijdelijk onder de 
werknaam ‘RiT – Regio in Transitie’ 
samen te werken. In de loop van 
de komende twee jaar werken ze 
de samenwerking verder concreet 
uit. Tijdens de uitwerking gaan ze 
prioriteiten moeten aanduiden 
en keuzes moeten maken. Met 
het oog op de lange termijn gaan 
ze een gezamenlijk programma 
uitwerken dat ook goed afgestemd 
wordt op de meerjarenplannen 
die elke gemeente heeft. Daarvoor 
nemen ze nu twee jaar de tijd.

2021

‘Regio In Transitie’ gaat voor sterk 
samen besturen en innovatie

De regiovorming die actueel op 
de Vlaamse regeringsagenda 
staat, spoort gemeenten aan om 
intensief samen te werken met 
buurgemeenten. Ook Lille en 
Kasterlee staan hier al langer voor 
open. Voor politie en brandweer 
werken ze al jaren samen met 
de partners uit de stadsregio 
Turnhout. Ondertussen hebben 
ze ondervonden dat er wel meer 
thema’s zijn waar de gemeenten 
allemaal beter van worden door 
een hechte samenwerking. Denk 
maar aan mobiliteit en ruimtelijke 
ordening: de impact van 
beslissingen die op deze domeinen 
worden genomen, stoppen niet 
aan de gemeentegrenzen.

 Naast mobiliteit en ruimtelijke 
ordening staan domeinen als 
wonen en energie, Huis van het 
Kind en opvoedingsondersteuning, 
en cultuur op de samen-
werkingsagenda. Zonder dat ze 
daarbij uiteraard aan elkaars 
identiteit raken want de samen-
werking garandeert het behoud 
van ieders autonomie.
Door samen te werken, delen de 
zes gemeenten elkaars kennis en 
beschikken ze over meer expertise 
en innovatiekracht. Een concreet 
voorbeeld is het project ‘Iedereen 
digitaal mee!’ dat de zes eind 
vorig jaar zijn gestart. Hierbij gaan 
ze de digitale kloof aanpakken. 
Ze gaan onderzoeken hoe de 
gemeenten digitaal toegankelijker 
kunnen worden. Door inwoners 
te bevragen en te betrekken 
bij hun onderzoek, schrijven ze 
een innovatief intergemeentelijk 
beleidsplan. Dit wordt dan later in 
de praktijk verder uitgewerkt op 
maat van elke gemeente.

De Gazet van het Jaar(verslag)

uw avontuur ligt in onze natuur
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Cathy Berx over samenwerken in 
het strategisch project Westrand 
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Hoe blik je in het algemeen 
terug op het proces dat we 
doorlopen hebben in het 
project Westrand? Wat zijn 
opvallende dingen? Goede 
en minder goede zaken? 

Het proces was uiteraard niet 
makkelijk, maar ik kijk er toch 
vooral tevreden en met waardering 
voor de inzet van zeer velen op 
terug. Wat meest van al opviel was 
de uitmuntende voorbereiding 
en begeleiding door alle 
administratieve medewerkers en 
krachten: Magali, Bruno en Marc 
en de inzet van de burgemeester 
en schepen. Elke vergadering 
was tot in de puntjes voorbereid. 
Steeds zaten de juiste mensen 
rond de tafel. Iedereen was en 
bleef overtuigd van de inzet van 
het dossier: verkeersveilige kern, 
iedereen bleef geduldig luisteren 
zelfs al leek het erop dat geen echte 
meters werden gemaakt. Iedereen 
kreeg alle ruimte om zorgen uit te 
spreken. Dit alles droeg sterk bij 
tot de sereniteit van de gesprekken 
het uiteindelijk slagen van het zeer 
complexe traject. Ook de publieke 
overlegmomenten: zowel met de 
bewoners van de Nieuwe Dreef als 
de bredere bevolking waren nuttig 
en noodzakelijk. 

Was dit een goede aanpak, 
gezien de complexiteit van 
de materie en hoe dit alles 
interbestuurlijk op elkaar 
inhaakt? Waar zijn er  
verbeterpunten? 

Mijns inziens was de aanpak niet 
enkel goed, maar ook noodzakelijk 
om tot het uiteindelijke resultaat: 

een goedgekeurd RUP te komen. 
De interbestuurlijke aanpak 
en de blijvende zoektocht naar 
oplossingen van soms steeds 
herhaalde problemen, getuigden 
van veel respect en ook wel geduld. 
Ik zie niet meteen verbeterpunten. 

Als je de rol die je opneemt 
in het project vergelijkt met 
jouw rol in andere projecten, 
zie je dan veel gelijkenissen? 
Of niet? Waar zit het 
(eventuele) verschil? 

Ik zie veel gelijkenissen: veel 
betrokken partners en een 
multilevel of gelaagde aanpak. Dit 
zowel in de verticale zin, namelijk 
tussen verschillende bestuurs- en 
beleidsniveaus en alle betrokken 
departementen van het lokale 
bestuur, over de gouverneur tot 
diverse Vlaamse departementen, als 
in horizontale zin tussen overheden 
en private spelers. Ook voor andere 
processen en trajecten geldt dat 
alles staat of valt met een gedeelde 
probleemanalyse, volharding, goed 
blijven luisteren en een perfecte 
voorbereiding. Wat het niet altijd 
makkelijk maakte, was de gevraagde 
mate van zekerheid door sommige 
partners en de afhankelijkheid  
van een beslissingsbevoegdheid 
door een buitenlandse zetel waar 
we moeilijker hoogte van konden 
krijgen. 

Hoe kijk jij naar de rol van 
de projectvereniging en de 
samenwerking tussen de vier 
besturen van de stadsregio?  

Ik heb vooral kunnen ervaren en 
mogen beleven dat die werkt, mede 

Samen werken aan Ruimte&Mobiliteit 3
Één gedeelde ruimte vraagt één gedeelde aanpak. Onze vier gemeenten werken samen aan 
een nieuw gezamenlijk mobiliteitsplan en zetten in op strategische projecten zoals Westrand 
in Beerse.

Samen werken aan Wonen&Energie  4
Sinds 2017 is er één dienst wonen voor onze vier gemeenten. Dat levert een winst aan efficiën-
tie en samenwerking op, wat vooral de inwoners ten goede komt.

Samen werken aan optimale groeikansen voor 
gezinnen, kinderen en jongeren 7
Ons Huis van het Kind brengt alle partners in onze regio samen die rond opvoeding werken. Op 
die manier kunnen we een breed activiteitenaanbod organiseren en zetten we stappen vooruit 
in de uitwerking van het loket kinderopvang.

Samen werken aan Werken aan werk 11
De samenwerking op vlak van sociale economie zorgt ervoor dat partners in onze regio hun 
steentje kunnen bijdragen aan het versterken van mensen en uiteraard van de sociale, lokale 
economie

Samen werken aan Stadsregio in Cijfers 15
Ben je op zoek naar cijfers over je wijk, je gemeente, onze vier gemeenten? Dan kan je hier een 
greep uit het aanbod terug vinden.

door de uitstekende wisselwerking 
en het grote vertrouwen tussen 
politiek en administratie. 

Kunnen we hier lessen 
uit trekken voor de 
regiovorming die bezig is?   

Doorgaan op dit elan en steeds oog 
hebben voor een sterke visuele 
voorstelling van een aantrekkelijk 
toekomstbeeld. Mensen zo correct 
mogelijk zicht en inzicht geven in 
waaraan ze zich mogen verwachten 
en dat toekomstbeeld op een 
waarachtige manier co-creatief 
vorm en inhoud geven met zicht 
op mogelijkheden en eerlijkheid 
over beperkingen, is en blijft de 
beste manier om samen vooruit 

te gaan. Ik hoop dat de stadsregio 
daarin blijft lukken. Soms met 
vallen en opstaan. Maar in elk geval 
met een sterk team, en sterke 
tandems. Ik kijk in elk geval uit naar 
de uiteindelijke realisatie van wat 
nu juridisch-technisch mogelijk is 
gemaakt, zodat de kern van Beerse 
ook effectief verkeersveilig (er) 
wordt. Overigens, dat er steeds 
ook oog was voor de impact van 
voorgestelde ingrepen op de 
ruimere regio droeg bij tot de 
kracht van het dossier en het 
proces. Kortom, ik vond het een 
buitengewoon dankbare ‘opdracht’ 
en ben blij dat ik ook dankzij dit 
proces boeiende, toegewijde, 
hyperprofessionele personen heb 
leren kennen. 

De gouverneur over samenwerken in het strategisch project Westrand 
Krachtenbundeling loont  
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Gemeenten pakken samen  
verkeersonveiligheid stevig aan
De vier gemeenteraden hebben het mobiliteitsplan goedgekeurd. 
Het grote doel is om tegen 2035 het aantal verplaatsingen met de 
fiets en openbaar vervoer te verdubbelen. Met het plan gaan we 
samen op weg naar een gezonde en veilige omgeving.   

“Het behalen van deze doelstelling 
is echt heel belangrijk. Momenteel 
rijden we ons collectief vast in 
files met als gevolg veel stress en 
ongevallen. Ook de kwaliteit van de 
leefomgeving staat onder druk. 
Naast de vele bezoekers die 
stadsregio Turnhout aantrekt, 
verplaatsen de bijna 90.000 inwo-
ners zich continu binnen dit hele 
gebied om te werken, te wonen, te 
winkelen, naar school te gaan, … .” 
vertelt schepen Ruben Segers van 
Oud-Turnhout. “Daarom pakken 
we dit samen aan. Elke inwoner 
en bezoeker moet zich veilig en 
zorgeloos kunnen verplaatsen in 
Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout 
en Vosselaar. We gaan dus samen 
voor een verdubbeling van het 
aantal fietsers en openbaar ver-
voergebruikers.” vult Marc Boogers 
aan, schepen van Turnhout. “Dit 
wordt allemaal uitgewerkt in ons 
gezamenlijk mobiliteitsplan dat 
onze vier gemeenten hebben 
goedgekeurd.”

“We mikken op 2035 voor de 
volledige realisatie van het plan 
maar we gaan nu al aan de slag. 
We gaan heel wat acties al binnen 
de komende drie jaren realiseren.” 

zegt Isabelle Druyts, schepen van 
Beerse. “Het plan is gemaakt door 
een team van mobiliteitsexperts 
van de vier gemeenten en het is ge-
baseerd op participatiemomenten 
en bevragingen bij inwoners.”

De acties in het mobiliteitsplan 
zorgen voor meer veiligheid 
en een betere levenskwaliteit.  
Gilles Bultinck, burgemeester 
Vosselaar en voorzitter van de 
beleidsgroep mobiliteit licht toe: 
“We willen woonbuurten rustiger 
en verkeersveiliger maken. Het 
doorgaand zwaar verkeer gaan 
we omleiden zodat het niet meer 
door de dorpskernen of langs 
de scholen moet. We gaan meer 
kruispunten conflictvrij maken. De 
fietsverbindingen in en tussen de 
gemeenten krijgen extra aandacht 
zodat dit veilige en vlotte routes 
worden voor alle fietsers in onze 
regio. We voorzien dan ook meer 
fietsparkings. Tot slot zetten we 
in op meer kwalitatief openbaar 
vervoer.”

Wil je het mobiliteitsplan raad- 
plegen? Ga naar www.stadsregio-
turnhout.be/mobiliteitsplan.

Samen werken aan Ruimte&Mobiliteit

AWV engageert zich  
voor bijkomend studiewerk  
Westrand-Zuid 
Beerse vormt samen met Turnhout een belangrijke economische 
attractiepool voor de brede regio. In de gemeente zijn er 
meer dan 13.000 tewerkstellingsplaatsen. De belangrijkste 
bedrijventerreinen liggen naast het kanaal en in de industriezone 
Beerse-Zuid. De ontsluiting van deze bedrijventerreinen 
is problematisch. Omwille van het grote belang van deze 
economische pool voor de hele regio, bundelden we onze 
krachten en gaan we samen voor een betere bereikbaarheid van 
de bedrijven via het strategisch project Westrand. 

VELE FUNCTIES

De ontsluiting van het bedrijventerrein Beerse-Zuid moet aangepakt 
worden en zeker nu de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg voor 
Beerse-Noord concreter worden. Op 30 november 2020 ging het RUP 
kanaalzone Beerse van kracht waardoor een nieuwe ontsluitingsweg 
aangelegd kan worden. De druk op de Antwerpseweg zal hierdoor 
nog groter worden omdat de ontsluitingsweg hierop zal aansluiten. 
We verwachten daardoor nog meer problemen in de omgeving van 
het kruispunt met de Gierleseweg - beter gekend als ‘kruispunt Bax’. 
Om hier tot een oplossing te komen, is opnieuw een gebiedsgerichte 
aanpak nodig, die de verschillende functies zoals mobiliteit, wonen, 
economie, toerisme, ecologie,  ontmoeting, … met elkaar verzoent.

VELE BETROKKENEN

Het project Westrand-Zuid kent verschillende belanghebbenden. Via 
gesprekken met de betrokken gemeenten, de bedrijven, MOW, AWV, 
provincie Antwerpen, IOK, Het GielsBos, ANB, De Lijn en de Lilse Bergen 
kregen we een eerste zicht op de belangen in het projectgebied. We 
stelden vast dat er een aantal mogelijke conflicterende belangen zijn.

ÉÉN AANPAK

Daarom engageert AWV zich samen met de betrokken gemeenten 
(Beerse, Lille en Vosselaar) en het samenwerkingsverband Stadsregio 
Turnhout om een studietraject op te starten. Met alle betrokken  
partners willen we komen tot een probleemdefinitie met projectdoel-
stellingen. Zo krijgen we de engagementen van alle partners duidelijk, 
en kan elke partner vervolgens de rol opnemen die nodig is om dit 
project tot een goed einde te brengen.

Scan de code en lees 
de uitwerkingsnota

http://www.stadsregioturnhout.be/mobiliteitsplan
http://www.stadsregioturnhout.be/mobiliteitsplan
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Samen werken aan Wonen&Energie

Onze vier gemeenten spreken  
met één stem bij regiovorming  
sociale woonmaatschappij
Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor 
vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend 
werkingsgebied opereren. De Vlaamse overheid heeft dit beslist zodat het voor inwoners duidelijker wordt waar zij terecht kunnen voor 
sociale huisvesting. Zo bestaat er vanaf 2023 maar één aanspreekpunt en één inschrijvingslijst voor inwoners die zich willen aanmelden 
voor sociale huur.

Met één stem spreken voor 
Stadsregio Turnhout

In een eerste fase is vooral de 
afbakening van de nieuwe woon-
maatschappij belangrijk geweest en 
werd er dus vooral input gevraagd 
vanuit de gemeenten. Om dit 
gestructureerd te laten verlopen, 
kozen de vier gemeenten ervoor 
om met één stem te spreken. 

Kelly Verheyen, Turnhouts schepen 
voor wonen, kreeg hiervoor het 
mandaat. We spraken met haar 
over haar rol in dit proces.

Kelly, kan je ons vertellen  
hoe dat mandaat tot stand is 
gekomen?

“In eerste instantie werd dit 
proces opgevolgd door de 
conferentie van burgemeesters” 
begint Kelly Verheyen. “Maar het 
werd al snel duidelijk dat dit een 
intensief proces werd waar de 
betrokkenheid vanuit onze regio 
goed afgestemd moest worden. 
Daarom koos het Verenigd College 
van mei 2021 ervoor om dit te 
laten opvolgen door één persoon. 
Vanuit de rol die ik al opnam in de 

raden van bestuur bij De Ark en 
ook bij het Sociaal Verhuurkantoor 
Noorderkempen vond ik het prima 
om deze rol op mij te nemen.”

Je vertelde net dat het  
proces om tot een afbakening 
te komen, intensief was. 
Hoe stemde je dit dan af bij 
de collega’s van de andere 
gemeenten?

“Elke keer als er een standpunt 
moest ingenomen worden, nam 
ik de tijd om dit af te toetsen bij 
de vier burgemeesters en de 
bevoegde schepenen. Indien 
er argumenteringen waren om 
het standpunt aan te passen, 
bespraken we dit en stemde ik 
dit opnieuw af met de collega’s. 
Dat was best intensief, maar ook 
wel nodig om zo met één stem te 
kunnen spreken.”

Je zegt het zelf, met één stem 
kunnen spreken… kreeg je 
hiervoor het vertrouwen en  
ook de ondersteuning die je 
nodig had?

“Jawel, dankzij de samenwerkingen 
die al lange tijd lopen bij de vier 
gemeenten van de stadsregio, 
kennen de burgemeesters en sche-
penen elkaar al langer. Hierdoor 
was er al een vertrouwensband 
gegroeid. Zonder dat vertrouwen 
zou dit nooit gelukt zijn. Bijkomend 
is kennis ook belangrijk geweest. 
Dankzij de ondersteuning vanuit 
de dienst Wonen&Energie werd ik 
inhoudelijk gesteund. Dat was no-
dig om met de juiste kennis onze 
standpunten te beargumenteren. 
Het vertrouwen heeft er voor 
gezorgd dat we na verschillende 
gesprekken op één lijn zaten. Door 
met één stem te spreken werd het 
verhaal voor onze regio duidelijk 
verteld en hadden we een grotere 
slagkracht om tot de afbakening te 
komen.”

De afbakening van het werkings-
gebied werd intussen vastgelegd 
en bevestigd door de Vlaamse 
regering. Samen met Kasterlee, 
Lille, Baarle-Hertog en de regio 
Baldemore (Balen, Dessel,  
Retie en Mol) gaan onze vier 
gemeenten met één woonactor 
werken.

Het werkingsgebied werd inder-
daad vastgelegd. Dat wil niet zeg-
gen dat andere gemeenten op een 
later moment niet meer kunnen 
instappen. Via de stuurgroepen 
en de raden van bestuur zal er nu 
verder gewerkt worden naar een 
effectieve fusie. Speerpunten zijn 
een vlotte bereikbaarheid, laag-
drempelige dienstverlening, sterk 
aanbodbeleid van nieuwe sociale 
woningen naast een gerenoveerd 
verouderd patrimonium én een 
evenwichtig toewijzingsbeleid. 
Daarnaast is voor onze gemeenten 
ook goed samenleven in buurten 
een belangrijk thema.”

Op welke manier wordt het fusie- 
proces nu verder opgevolgd?

“De Ark; De Molse Bouwmaat-
schappij en het SVK Noordekempen 
werken nu samen met een 
stuurgroep en de raden van 
bestuur de fusie verder uit. Er 
moet heel wat gebeuren: juridisch 
moet alles kloppen, de nieuwe 
organisatiestructuur en -cultuur 
moeten uitgetekend worden, een 
nieuwe missie en visie, de manier 
van besturen en overleg met de 
lokale besturen, etc. Na het proces 
dat we liepen bij de afbakening van 
de woonmaatschappij werd er voor 
Beerse en Vosselaar ook een zitje 
in de RvB van De Ark gecreëerd om 
de betrokkenheid te verhogen. Dat 
had ik toch opgepikt tijdens het hele 
proces. Een goeie zaak, want zo 
kunnen alle schepenen van wonen 
in de RvB van De Ark het proces mee 
opvolgen.”
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Op 29 september 2021 werd de tienduizendste klant Gert van het 
loket Wonen&Energie in de bloemetjes gezet. Gert is bijzonder 
blij met de ondersteuning die hij heeft gekregen van de dienst 
Wonen&Energie: “Zonder hen had ik niet geweten hoe ik eraan 
moest beginnen.”

“Het motto is ‘maatwerk voor elke 
klant’. Elke vraag wordt op maat van 
de klant beantwoord en dat maakt 
onze dienstverlening zo sterk. 
Het is ook om die reden dat we 
al zoveel tevreden klanten moch-
ten ontvangen.” begint Martine, 
consulent Wonen&Energie.

In 2021 heeft de dienst Wonen& 
Energie zijn 10.000ste klant in de 
bloemen gezet. Dit was Gert die 
met veel plezier een cadeau in 
ontvangst mocht nemen. Gert is 
eigenaar-bewoner en heeft met 
de medewerkers van het loket op 
maat ondersteuning gekregen 
voor de aanvraag van premies en  
de energielening. “Zonder de 
ondersteuning van de dienst  
Wonen&Energie, had ik niet gewe-
ten hoe ik eraan moest beginnen”

Martine vertelt verder: “We richten 
ons natuurlijk niet alleen naar ei-
genaar-bewoners. We hebben ook 
een ruim aanbod voor huurders 
en verhuurders. Zo ondersteunen 
we huurders bij het inschrijven 
voor sociale huisvesting, we geven 
hen tips over energieverbruik en 
helpen hen met vragen over huur-
premies, huursubsidies, woning-
kwaliteit, … . Voor verhuurders zijn 
wij er vooral om hen te informeren 
over de woningkwaliteit die nodig 
is om de woning te verhuren. Een 
voorbeeld hiervan is het conformi-
teitsattest. We informeren hen ook 
over het verhuren via het sociaal 
verhuurkantoor en over de rechten 
en plichten die zij hebben als ver-
huurder.”

Cijfers zeggen meer

De dienst Wonen&Energie regis-
treert alle vragen en alle klanten-
contacten voor onze vier gemeen-

ten. In 2021 hadden we maar liefst 
3.249 klantencontacten. De meeste 
woonvragen gaan over premies, 
namelijk 1.364. Het gaat hier over 
informeren en adviseren over en 
aanvragen van de Vlaamse renova-
tiepremie, de aanpassingspremie 
en de energiepremies van Fluvius. 
Vervolgens zijn er 850 vragen ge-
weest over sociale huisvesting. We 
bieden dan ook ondersteuning bij 
de inschrijving van kandidaten bij 
de sociale huisvestingsmaatschap-
pijen en bij het sociaal verhuur-
kantoor. In 2021 hadden we ook 
387 vragen over de energielening 
die we vanuit ons loket mee aan-
bieden. Tot slot merken we dat er 
steeds meer vragen over energie 

gesteld worden aan het loket. De 
rol als energiehuis verklaart dit 
aantal. We vermoeden dat het 
aantal vragen in de komende jaren 
hierover gaan stijgen.

En dat al voor 10.000 klanten 

Wonen&Energie biedt 
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Onze vier lokale besturen hebben in 2021 de beleidskeuze gemaakt om meer proactief aan de slag te 
gaan met woningkwaliteit. Uit onderzoek blijkt immers dat in de vier gemeenten verschillende grijze 
woonvormen aanwezig zijn. Denk hierbij aan illegale opsplitsing van een eengezinswoning naar meer 
wooneenheden, huisjesmelkerij, wonen in een garage of magazijn, … . Een proactieve aanpak is nodig 
om deze woonvormen op te sporen en de woningkwaliteit te verbeteren. In Turnhout gebeurt dit met 
het conformiteitsattest dat sinds twee jaar verplicht is. In Beerse is er sinds begin 2021 het Geïntegreerd 
Overleg Wonen en Handhaving (GOWH). Om de proactieve aanpak verder uit te werken is er een bij-
komende investering voorzien zodat het team woningkwaliteit op maat van de gemeenten aan de slag 
kan gaan en het werk ook kwalitatief kan uitgevoerd worden.

Samen investeren in  
betere woningkwaliteit

TIM HENDRICKX EN CHANTAL 
VAN MECHGELEN VERTELLEN 
GRAAG OVER HUN JOB ALS 
WONINGCONTROLEUR IN HET 
TEAM WONINGKWALITEIT

“Ik ben woningcontroleur” steekt 
Chantal van wal. “Ik ga dus bijna 
dagelijks op stap in Turnhout 
om woningen te controleren 
en deze te quoteren volgens de 
Vlaamse codex Wonen van 2021. 
Concreet check ik bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van rookmelders, het 
risico op gevaar van elektrocutie en 
CO-vergiftiging, de energetische 
prestatie, aanwezigheid van 
dakisolatie en dubbele beglazing 
in het schrijnwerk, voldoende hoge 
borstwering, de bezettingsnorm,… 
Turnhout heeft in november 2018 
beslist om het conformiteitsattest 
(CA) verplicht te maken. Dat 
wil zeggen dat alle woningen 
die verhuurd worden een CA 
nodig hebben. Als de woning 
voldoet aan de kwaliteitsnormen, 
veiligheidsnormen en de bezet-
tingsnormen, volgens de Vlaamse 
codex, dan kan er een CA afgeleverd 
worden.” 

“De twee afgelopen jaren waren 
moeilijk werken. We konden 

niet alle woningen ter plaatse 
controleren. De tijd werd wel nuttig 
besteed door in deze periode in 
te zetten op de voorbereidende 
administratie van aanvragen van 
conformiteitsattesten. Uiteraard 
namen we in onveilige situaties wel 
het initiatief om te controleren.” 
zegt Chantal. “We zijn wel blij dat we 
opnieuw de baan op kunnen. Het is 
alle hens aan dek om alle woningen 
uit fase 1 tijdig gecontroleerd te 
hebben.”

In de drie gemeenten is het CA nog 
niet verplicht. Daar werkt het team 
woningkwaliteit sterk samen met 
de lokale diensten om proactief 
woningproblemen op te sporen. 
Tim: “Als woningcontroleur heb ik 
in de gemeenten nauwe contacten 
met de verschillende diensten die 
mogelijke signalen oppikken over 
slechte woningen. Om dit meer 
gestructureerd te laten verlopen, 
hebben we in Beerse het afgelopen 
jaar het GOWH opgestart. Dat 
is het Geïntegreerd Overleg 
Wonen en Handhaving. Tijdens 
dit overleg, dat minstens drie keer 
per jaar samenkomt, bespreken 
we de mogelijke problematische 
woonsituaties in de gemeente. Dit 
overleg bestaat uit verschillende 

diensten zoals burgerzaken, dienst 
ruimtelijke ordening, milieudienst, 
IOK voor het luikje handhaving, 
OCMW, politie, ... en onze dienst 
Woningkwaliteit. De burgemeester 
Bart Craane is voorzitter van 
dit overleg. Zo kan de dienst 
burgerzaken bijvoorbeeld adres-
sen doorgeven waar er veel mensen 
ingeschreven zijn of waar er veel 
verhuisbewegingen zijn. Dit kan dan 

een dossier worden voor opvolging 
bij onze dienst woningkwaliteit.”  
Het GOWH is een proefproject 
in Beerse en is opgestart omdat 
verschillende diensten in contact 
komen met problematische 
woonsituaties. “Door deze diensten 
samen in één overleg te brengen, 
kunnen we effectief de problemen 
inschatten en gezamenlijk af-
spraken maken die gaan van 
opvolging tot eventuele acties zoals 
bijvoorbeeld het uitvoeren van een 
woningonderzoek.” zegt Tim.

DIENSTEN DIE SAMENWERKEN, 
DAT LEVERT RESULTAAT OP

“Op dit moment zijn er in Beerse  
zo’n 20 dossiers die we op  
het GOWH bespreken. Dankzij dit 
overleg worden problematische 
dossiers beter en sneller 
opgevolgd door de Vlaamse 
wooninspectie” zegt Bart Craane, 
burgemeester van Beerse. “Naast 
dat proactieve verhaal staat het 
team woningkwaliteit ook klaar om 
reactief dossiers aan te pakken. 
Zodra er een melding komt van een 
probleem rond woningkwaliteit 
neemt het team actie.”

Ook in Turnhout word een 
gelijkaardig overleg voorbereid. 
In Vosselaar en Oud-Turnhout 
wordt er proactief gewerkt door 
regelmatig de diensten te bevragen 
en we zijn ook klaar om, indien 
gewenst, dit ook in deze gemeenten 
op te starten. Wordt vervolgd…

Ben je benieuwd naar meer 
informatie over dienst Wonen& 
Energie? Check dan onze website.
www.stadsregioturnhout.be/
wonenenenergie

http://www.stadsregioturnhout.be/wonenenenergie
http://www.stadsregioturnhout.be/wonenenenergie


Samen met de partners van Huis van het Kind werkten we weer een gezamenlijk programma uit dat 
voortaan in één folder en op één website geraadpleegd kan worden. Zo vinden inwoners gemakkelijk 
hun weg in het rijke aanbod.

29 september 2021
infoavond - verbindend opvoeden

Hartverwarmend was het om in 
Oud-Turnhout samen met heel wat 
andere ouders meer te weten te 
komen over hoe ik verbindend en 
positief kan opvoeden. Stephanie 
Baumers stelde me gerust want 
ook ik als ouder heb specifieke 
noden die best op maat afgestemd 
worden met mijn kind. Ik ben er 
alvast samen met mijn kinderen 
mee aan de slag gegaan en geniet 
er des te meer van.

Sofie – mama van Gijs, Jet en Fons

20 oktober 2021
speelbabbel Vosselaar 

Als bibliotheek kan ik alleen maar 
toejuichen dat het Huis van het Kind 
wil inzetten op ontmoetingskansen 
creëren. Als boekenwurm weet ik dat 
lezen erg verbindend kan werken. 
Tijdens de speelbabbel zagen we 
nieuwe gezichten in de bib, peuters 
die genoten van exclusieve aandacht 
en van vele leerrijke boekjes. 

Wendy – educatief medewerker 
bib Vosselaar 

14 oktober 2021 
Infomoment e-loket kinderopvang Turnhout

Door deel te nemen aan dit infomoment weet ik wat het e-loket is 
en hoe een plaats wordt toegewezen. De medewerkers hebben 
ook meteen mijn inschrijving en aanvraag in orde gebracht. Ik 
weet dat ik misschien geen plaats zal krijgen, maar hoop toch dat 
ik in één van de vier gemeenten terecht kan.

Dean - binnenkort voor de eerste keer papa

16 tot 23 mei 2021
Week van de opvoeding

Van 16 tot 23 mei 2021 was het week van de opvoeding. Dan schijnen onze vier 
gemeenten het licht op het thema ‘opvoeden’. Want groot worden, dat gaat niet 
helemaal vanzelf. In samenwerking met de vier bibliotheken en de gezinsbond 
organiseerden het huis vier online lezingen met maar liefst 292 deelnemers! 
Wat een mooi succes.

24 oktober 2021
kookworkshop Vosselaar 

Met deze workshop bieden we 
ondersteuning aan ouders die ideetjes 
zoeken om de brooddoos van hun kids 
gezond te vullen. Met 13 ouders en 
hun kinderen hadden we een leuke, 
inspirerende workshop om met die 
gezonde snacks snel een brooddoos te 
vullen.

Famke - medewerker Vrije Tijd

Elk jaar vanaf 16 mei laten we ons licht schijnen op  
het thema ‘opvoeden’. 

Want groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf.  
Ouders, grootouders en andere opvoeders zorgen er elke dag voor  
dat kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving. 

Daarom organiseert het Huis van het Kind  in samenwerking met de 
Gezinsbond en de vier bibliotheken uit de Stadsregio tijdens deze week 
heel wat inspirerende lezingen van bekende en minder bekende 
auteurs. Vanuit je luie zetel maak je online kennis met deze schrijvers 
en hun ervaringen in het thema opvoeden. Daarnaast zal je na elke 
lezing concrete tips en tricks verkrijgen via een lokale partner uit ons 
netwerk.

Inschrijven kan via onderstaande link of QR code:
www.cognitoforms.com/HuisVanHetKind1/Inschrijvingsformulier

WEEK VAN DE
OPVOEDING

GAMENDE KINDEREN
IN HUIS?  

Donderdag 20 mei:  
Max Dedulle leert je hoe  

je gamende  kinderen  
kan begeleiden.

JIJ EN JE PUBER  

Dinsdag 18 mei: 
Sarah Van Gysegem  

geeft opvoedingstips mee 
 aan ouders van tieners

VIND RUST IN JE GEZIN  

Dinsdag 25 mei:  
Nele De Ganseman helpt  

je de drukte in je gezin  
te verzachten

WEER EENSGEZIND
IN EEN NIEUW  

SAMENGESTELD GEZIN 

Maandag 17 mei:  
Nele De Keyser neemt je mee  
in de bijzondere dynamiek van 

nieuw samengestelde gezinnen

Programma Huis van het Kind
Een greep uit de activiteiten van 2021 ondanks corona

Samen met de partners van Huis van het Kind werkten we weer een gezamenlijk programma uit dat 
voortaan in één folder en op één website geraadpleegd kan worden. Zo vinden inwoners gemakkelijk 
hun weg in het rijke aanbod.

Een greep uit de activiteiten van 

Samen werken aan optimale groeikansen voor gezinnen, kinderen en jongeren

7
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Het is duidelijk dat onze regio 
nood heeft aan meer plaatsen 
in kwalitatieve kinderopvang. 
Daarom werd er in 2021 het project 
GeZINsKRACHT uitgeschreven voor 
de subsidieoproep bij Agentschap 
Opgroeien. De middelen werden 
toegekend vooral dankzij het unieke 
partnerschap. Uniek omdat we in dit 
project de krachten bundelen over 
verschillende beleidsdomeinen 
heen: onderwijsinstellingen, 
private ondernemingen, hogere 
overheden, enzovoort. 

Schepen van Huis van het 
Kind Liesbet Dierckx van Oud-
Turnhout vertelt: “Om voor de 
helft van de kinderen tussen 0 en 
3 jaar een kinderopvangplaats te 
voorzien, hebben we nood aan 
500 bijkomende plaatsen. De 
vier gemeenten werken daarom 
in het project GeZINsKRACHT 
samen met 12 partners. Denk 
aan opleidingcentra, bedrijven, 
kinderdagverblijven, agentschap 
integratie, agentschap opgroeien, … 
We gaan de mogelijkheden ver-
kennen om bedrijven mee te 
laten investeren in kinderopvang, 
opleidingsinstellingen zelf kinder-
opvang te laten organiseren, … 
kortom alle creatieve manieren om 
meer aanbod te creëren worden 
onderzocht.” Onderzoek leert dat 
starters van een kinderdagverblijf 
bijvoorbeeld meer ondersteuning 
nodig hebben. “Door samen te 
werken willen we een aantrekkelijke 
regio creëren voor starters van 
kinderopvang. Zo bekijken we 
de mogelijkheid om incentives 
te geven aan starters. Denk 
bijvoorbeeld aan starterssubsidies, 
afvaltoelages en dergelijke. Eén 
van de grootste drempels voor 
starters van kinderopvang, blijkt 
ook het vinden van geschikte 
ruimtes. Samen met de lokale 
besturen bekijken we hoe we 
kinderopvanginitiatieven kunnen 
ondersteunen bij de zoektocht 

naar een pand.” vult Liesbet 
verder aan. Naast het wegwerken 
van het tekort aan kinderopvang, 
heeft GeZINsKRACHT ook de 
bedoeling om de kwaliteit van 
kinderopvangplaatsen in onze regio 
te versterken. Wouter Tops van 
kinderdagverblijf Claartje en Kind 
Jezus: “We werken graag mee aan 
het project GeZINsKRACHT omdat 
het voor onze kinderdagverblijven 
ook interessant is. Voor ons is 
het doel om te bekijken hoe we 
de toegankelijkheid voor ouders 
kunnen verbeteren. Waar zijn er 
drempels en hoe kunnen we deze 
wegnemen of verlagen? Door mee 
te werken aan het project hopen 
we hier beter zicht op te krijgen 
en onze dienstverlening verder te 
verbeteren.”

“Omwille van het groeiende 
knelpuntkarakter van het beroep 
kinderbegeleiding, erkent VDAB 
sinds kort de opleiding tot 
begeleider in de kinderopvang. Op 
die manier dragen we ons steentje 
bij om werkgevers te helpen bij 
het vinden van kwalitatief opgeleid 
personeel” vult Marijke Ringoot van 
VDAB aan. “Samen zetten we onze 
schouders onder de ambitieuze 
doelstelling om op korte termijn 
voor de helft van de kinderen in 
stadsregio Turnhout een plaats 
te vinden in een kwalitatieve 
toegankelijke kinderopvang. Op 
lange termijn willen we dat er voor 
elk kind tussen 0-3 jaar een plaats 
is.” zegt Jan Schuermans van Ligo.

In 2022 kende gezinskracht een 
vliegende start met de Kick-off van 
het project. 

Scan de QR-code 
en luister naar het 
radiointerview dat 
werd gepubliceerd 
door radio TOS 
over de Kick-off van 
GeZINsKRACHT.

Waar kinderopvang 
het verschil maakt 

Kick-off GeZINsKRACHT (03/2022)

project GeZINsKRACHT uit de startblokken

GeZINsKRACHT - De 9 deelprojecten

Doel korte termijn: 50% van de kinderen tussen 0-3 jaar heeft 
plaats in een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang in de 
stadsregio 

1 Minstens één bedrijf heeft een structurele samen-
werking met een kinderopvang

We onderzoeken welke bedrijven we kunnen 
benaderen om mee te investeren in kinderopvang 
in onze regio dmv financiële ondersteuning te 
bieden aan startende kinderopvang een pand ter 
beschikking te stellen aan startende kinderopvang 
of zelf kinderopvang te organiseren.

2 Het aanbod aan kinderopvang in onze regio is meer 
toegankelijk en inclusief

We vinden het belangrijk dat alle ouders 
gelijke kansen hebben in het vinden van een 
plaats in de kinderopvang. Samen met de 
kinderopvanginitiatieven gaan we hiermee 
aan de slag binnen het lerend netwerk. Twee 
kinderdagverblijven hebben zich geëngageerd 
voor een leertraject om zo mogelijke drempels 
binnen de eigen organisatie in kaart te brengen 
en acties te ondernemen om deze drempels te 
verlagen.

3 We onderzoeken de mogelijkheid om binnen een 
opleiding te starten met kinderopvang

Ligo, CVO Lbc en CVO Edukempen willen graag 
samenwerken met een partner kinderopvang 
om extra kinderopvangplaatsen te creëren waar 
kinderen van cursisten terecht kunnen voor 
kinderopvang, maar die tegelijkertijd ook een 
kwalitatieve leerplek kan zijn voor cursisten van 
de opleiding kinderbegeleider.

4 We ondernemen verschillende acties om 
kinderopvang beter bekend te maken bij het 
doelpubliek ouders

We vinden het belangrijk dat ouders goed 
geïnformeerd starten aan de zoektocht naar 
kinderopvang. Om hen goed te informeren 
willen we de info toegankelijk en laagdrempelig 
maken bijvoorbeeld door op onze website te 
werken met beeldmateriaal. Of lessen MO meer 
afstemmen met sector om correcte en begrijpbare 
informatiepakketten op te maken.

5 We zoeken actief naar panden waar kinderopvang 
kan plaats vinden

We onderzoeken de mogelijkheden om als lokaal 
bestuur panden ter beschikking te stellen of hoe 
we starters kunnen ondersteunen bij de zoektocht 
naar een pand. We maken een ruimtelijk kader om 
starters te stimuleren rekening te houden met de 
ligging bij de opstart van kinderopvang.

= =
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Er werden in 2021 ruim 900 
aanvragen geregistreerd, waar-van 
297 (30%) gezinnen op het gewenste 
moment en op de gewenste 
dagen een opvangplaats kreeg 
aangeboden. 137 (15%) gezinnen 
gingen akkoord met een aanbod 
dat afweek van de opvangaanvraag. 
Opmerkelijk is dat 466 of ruim 50% 
van de gezinnen vonden geen plaats. 
Zij gingen buiten de stadsregio op 
zoek naar een aanbod of bleven 
noodgedwongen zelf thuis. Verder 
zien we dat onze vier gemeenten 
van stadsregio Turnhout beduidend 
slechter scoren met het aanbod dan 
gelijkaardige regio’s zoals Hasselt, 
Sint-Niklaas en Mechelen. 

Heel wat gezinnen lopen hierdoor 
kansen op tewerkstelling en/
of opleiding mis. Het e-loket 
kinderopvang is 1 digitaal 
aanmeldingspunt om de 
aanvraag voor kinderopvang te 
organiseren. Ouders doen hier 
hun aanvraag en de 19 betrokken 
kinderopvanginitiatieven stemmen 
deze aanvragen op elkaar af. In 2021 
is er een eerste volledig werkjaar 
achter de rug waardoor we voor 
het eerst een zicht hebben op de 
concrete nood aan kinderopvang 
in onze regio. Er is nog werk aan de 
winkel. In het artikel GeZINsKRACHT 
lees je meer over hoe we dit tekort 
aan opvang gaan aanpakken.

E-loket laat tekort
kinderopvang duidelijk zien

aanvragen e-loket kinderopvang 2021

aantal plaatsen kinderopvang 0-3 tov aantal kinderen

vergelijking Stadsregio Turnhout met andere centrumsteden

1043

2965 2949

1686

1071

1951

1214

2619

209
529

Beerse

Stadsregio Turnhout

154
428

Oud-Turnhout

Mechelen

570

1675

Turnhout

Hasselt

88
333

Vosselaar

Sint-Niklaas

1043

2965

Totaal 
Stadsregio

89
53 92

43

646

272

105 66

Beerse Oud-Turnhout Turnhout Vosselaar

6 We maken een pakket met ondersteunings-
maatregelen voor startende kinderopvang-
initiatieven

Lokale besturen bekijken welk pakket aan 
ondersteuningsmaatregelen geboden kan 
worden aan (startende) kinderopvang-
initiatieven.
Lokale besturen bieden hulp aan startende 
kinderopvanginitiatieven door een aanspreek-
punt te voorzien, duidelijke info op website, 
incentives te geven , ondersteuning te bieden 
bij de zoektocht naar een pand.

7 We ondernemen gezamenlijk acties om het 
beroep van kinderbegeleider aantrekkelijk te 
maken

Op termijn willen we samen met de partners 
een inclusieve campagne organiseren om het 
beroep van kinderbegeleider in de kijker te 
zetten en zo meer starters aan te trekken naar 
de sector. We organiseren infosessies voor 
kandidaat onthaalouders. We bekijken of we 
gratis vormingen voor onthaalouders kunnen 
organiseren.

8 CAW De Kempen, CKG Lentekind en Kind & Gezin 
delen hun expertise met en op het werkveld 
kinderopvang

Opvoedingsondersteuning laagdrempeliger 
maken door samen-werking met KO. Het 
werkveld kent de sector, kan ouders beter 
doorverwijzen en stemt handelen af met 
professionals

9 Screening en voortraject voor opleiding kinder-
begeleider worden afgestemd met het werkveld

Screeningstool ontwikkelen. Voortrajecten 
op maat: bijvb taalbad in de kinderopvang, 
kennismakingsstages…

aantal opvangaanvragen

aanvaard

aantal opvangplaatsen

aantal kinderen 0-3 jaar

aantal opvangplaatsen aantal kinderen 0-3 jaar

Michel Vandenbroeck, hoofddocent gezinspedagogiek 
en vakgroep-voorzitter van de vakgroep sociaal werk en 
sociale pedagogiek en onderzoeker naar onder meer in- 
en uitsluitingsprocessen in kinderopvang, onderschrijft 
het belang van deze samenwerking ‘De uitdagingen bij 
kinderopvang zijn groot. Ik ben dan ook blij dat de vier 
gemeenten in stadsregio Turnhout de krachten bundelen 
met al die verschillende partners om te komen tot het 
realiseren van voldoende kwalitatieve kinderopvang.’
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Het aanbod van de opvoed-wijzer 
is op dit moment nog kleinschalig. 
Ondanks die kleinschaligheid heb-
ben we maar liefst 27 begeleidin-
gen gedaan waarin verschillende 
thema’s besproken werden. Dat 
komt dankzij het flexibele karakter 
en de snelheid waarmee we met dit 
aanbod kunnen inspelen op maat 
van gezinnen die vragen hebben. 
De bedoeling is om dit in de toe-
komst verder te zetten.
We spraken met Annelies,  
opvoedingsondersteuner bij de 
opvoed-wijzer: 

MET WELKE SOORT VRAGEN 
KUNNEN OUDERS BIJ DE OP-
VOED-WIJZER TERECHT?

Wel, opvoeden doe je elke dag, 
maar toch is het niet altijd even  

gemakkelijk. Elke ouder heeft  
twijfels, onzekerheden en vragen 
bij het opvoeden. Ouders met 
kinderen tussen 0-13 jaar kunnen 
met al hun opvoedingsvragen 
bij ons terecht. Heb je vragen 
over straffen en belonen? Loopt 
het eten of slapen niet naar 
wens? Hoe omgaan met zakgeld? 
Wat als je gaat scheiden? … 

Allemaal vragen die we als ouder 
wel eens kunnen hebben en die we 
met de Opvoed-wijzer proberen te 
beantwoorden.

HOE VAAK KOMEN OUDERS DAN 
OP GESPREK? 

We trachten ouders met één of 
twee gesprekken voldoende op 
weg te helpen of zoeken mee waar 

ze  met hun vraag terecht kunnen. 
We merken dat  één gesprek meest-
al voldoende blijkt te zijn. Dat extra 
duwtje in de rug is zo belangrijk. 

WELKE KOSTPRIJS STAAT HIER 
TEGENOVER?

Het aanbod van Opvoed-wijzer is 
volledig gratis dankzij inspannin-
gen van het Huis van het Kind. 

OP WELKE MANIER KUNNEN ZE 
BIJ JULLIE TERECHT? 

Je kan een afspraak plannen door te 
bellen (0492/72 30 27) of te mailen 
(opvoedwijzer@outlook.com). We 
spreken af online, telefonisch of op 
een locatie die voor de ouders het 
best past.  

Onze vier gemeentebesturen kiezen voor meer
opvoedingsondersteuning met Opvoed-wijzer

Opvoeden niet altijd simpel

Ons Huis van het Kind, CKG 
Lentekind en de partners 
van de stuurgroep zijn ervan 
overtuigd dat investeren in 
opvoeden en opgroeien loont. 
Tijdens de open consult- 
momenten van Huis van het 
Kind in Beerse leefden er vele 
kleine opvoedingsvragen die 
niet altijd op dat moment door 
de juiste experts beantwoord 
konden worden. Daarom 
startte in 2019 het proefproject 
“Opvoed-wijzer” in samen-
werking met CKG Lentekind 
(centrum voor kinderzorg 
en gezinsondersteuning). In 
het proefproject werden er 27  
begeleidingen uitgevoerd bin-
nen een beperkt tijdsbestek van 
8 uur per maand.

Opvoeden loopt niet altijd van een 
leien dakje. Kinderen zijn niet al-
lemaal gelijk. Het ene kind heeft 
een andere aanpak nodig dan het 
andere. Maar hoe kan je nu we-
ten welke aanpak? Vaak raak je 
er als ouder zelf wel uit en vind je 
voldoende steun bij vrienden of 
familie. Zo ontdek je vaak wat er 
allemaal goed gaat in jouw gezin. 
Maar soms is het echt allemaal te 
veel en weet je niet goed hoe het 
nu verder moet. Dan kan het nodig 
zijn dat iemand je gezin weer mee 
op weg helpt.

Opvoed-wijzer kan dan ingescha-
keld worden. Hier kunnen alle 
opvoedingsthema’s besproken 
worden zolang het preventieve, 
afgebakende opvoedingsvragen 
zijn. We proberen met één gesprek 
(maximaal drie gesprekken) het ge-
zin voldoende op weg te helpen. 
Indien er tijdens het gesprek nog 
andere vragen komen die niet met 
een extra gesprek kunnen worden 
opgelost, verwijzen we door naar 
CKG Lentekind of andere partners 
voor bijkomende begeleiding. We 
richten ons met dit aanbod op ou-
ders met kinderen van 0 tot en met 
12 jaar.

27
begeleidingen

thema:
driftbuien

thema:
nachtmerries

thema: thema:
voeding

thema:
structuur

thema:
zelfvertrouwen

thema:
scheidende

ouders
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Sociaal-Circulaire  
Hub Kempen+ zorgt  
voor connectie tussen  
bouwbedrijf en houtatelier

Impact uit verbinding: de Sociaal- 
Circulaire Hub Kempen+ organi-
seerde in het najaar van 2021 een 
webinar rond circulaire stromen 
in hout. Naar aanleiding van dit  
webinar vonden bouwbedrijf 
Beneens uit Olen en Houtatelier 
Resourcelab (onderdeel van sociale 
werkplaats vzw WEB) uit Turnhout 
mekaar. Een leuk en concreet voor-
beeld van een goede synergie tus-
sen sociale en reguliere economie: 

Waar zaagresten uit een schrijn- 
werkerij traditioneel verwerkt 
worden tot spaan-en vezelplaten 
in een tussenfase, eindigt het hout 
uiteindelijk alsnog in een verbran-
dingsoven. Waar een minimaal deel 
van de waarde nog omgezet kan 
worden in energie. Resourcelab 
en Beneens wilden die zaagresten 
eens nader onder de loep nemen 
om te onderzoeken of het hout 
dat voor Beneens afval is, voor 
een andere partij niet toch nog  

DIGITALISERING MOET VOOR 
IEDEREEN EEN MEERWAARDE 
ZIJN.  

Online aanmelden voor het zie-
kenhuis, de infokiosk van het 
cultuurhuis digitaal raadplegen, 
online een attest aanvragen bij je 
gemeente, thuis een betaling via 
het internet uitvoeren, … Niet alle 
inwoners zijn al in de mogelijkheid 
om hun weg hierin te vinden. 
Onze zes gemeenten tekenden in 
op twee projectoproepen van de 
Vlaamse overheid om deze uitda-
gingen aan te pakken. Zo werd het 
project ‘Iedereen digitaal mee’ en 
het voortraject van ‘Digibanken’ 
goedgekeurd. Momenteel wordt 
de indiening voor de volgende 
fase, het implementatietraject, van 
Digibanken voorbereid.
Het is de eerste keer dat de ge-
meenten met zijn zes een project-
matige samenwerking neerzetten 
voor de ruim 125.000 inwoners van 

de regio. Met de middelen willen de 
gemeenten de inwoners van de re-
gio actief bevragen over de digitale 
uitdagingen. Waar ervaren onze 
inwoners noden en uitdagingen? 
Met behulp van burgerplatformen 
worden inwoners uitgenodigd om 
een sterke lokale e-inclusiewerking 
uit te bouwen. Zo leren we welke 
ondersteuning onze inwoners 
nodig hebben op vlak van digitali-
sering. 

Daarnaast is digitale toegankelijk-
heid essentieel. De zes gemeenten 
gaan daarom de digipunten verder 
uitbouwen. Elke inwoner kan zo in 
de nabije omgeving de weg vinden 
naar essentiële diensten zoals de 
toegang naar tax-on-web. 

De projecten geven input aan het 
gezamenlijk beleidsplan dat uitge-
werkt wordt. Met dit beleidsplan 
verwachten onze gemeenten de 
digitale kloof te verkleinen.

aanzienlijke waarde heeft. Vier 
vrachten met zaagresten werden zo 
in een eerste fase tot bij Resource-
lab gebracht. Resourcelab kwam 
daarbij tot de vaststelling dat maar 
liefst 70% herbruikbaar bleek om er  
tafels, een ladekast en bekleding 
van keukendeurtjes van te maken! 
Een zeer concreet voorbeeld van 
waardebehoud! Met als voordeel 
voor Beneens: een enorme vermin-
dering aan afval. En als voordeel 
voor Resourcelab: een aanvoer 
van minder dure grondstoffen. Dit 
experiment krijgt ongetwijfeld nog 
een vervolg…

Onze vier besturen werken mee aan 
de Sociaal-Circulaire Hub Kempen+. 
Dat is het netwerk in de ruime  
Kempen dat kansen en noden 
detecteert voor een circulaire  
economie, met extra aandacht 
voor de participatie van sociaal  
economische ondernemingen.

Samen werken aan werk

Onze samenleving verloopt meer dan ooit over digitale paden. 
Mensen zonder digitale toegang en vaardigheden worden daardoor 
vaak uitgesloten. Onze zes besturen zijn zich daarvan bewust en 
zetten hier actief op in met twee projecten: ‘Iedereen digitaal mee’ 
en Digibanken.

Eerste gezamenlijk project 
met Lille en Kasterlee gestart
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VINAC+ meerwaarde 
voor activeringsbeleid
Wat startte als een ambitieus kleinschalig activeringsproject, met slechts één deeltijdse medewerker,  
is na drie jaar een stevige werking. Dankzij intensieve samenwerking met Route 11 hebben we de 
actieradius van VINAC serieus kunnen uitbreiding en spreken we inmiddels van VINAC+. In 2020 stond 
de teller op 53 kandidaten en 28 effectief in begeleiding. In mei 2022 tellen we maar liefst 99 kandidaten 
waarvan 57 mensen effectief ingeschakeld zijn.

“VINAC+ bereikt een doelgroep die 
vaak in de kou blijft staan als het 
gaat om activering. Het zijn mensen 
die zich graag inzetten voor hun 
medemens en de samenleving. Hun 
multiproblematiek maakt dat ze 
niet kunnen gaan werken. Het alter-
natief is vaak weinig aantrekkelijk 
maar wel het meest voorkomend, 
namelijk niet werken en thuis blij-
ven. Met VINAC+ maken we de brug 
tussen welzijn en werk, zodat ook 
deze mensen zich nuttig kunnen 
inzetten binnen onze samenleving. 
Ondanks problemen, maar dankzij 
de eigen vaardigheden.” vertelt 
Liesbet Dierckx.  

VINAC WORDT VINAC+ 

Met behulp van financiering door 
provincie Antwerpen krijgt de sa-
menwerking met het psychosociaal 
revalidatiecentrum Route 11 meer 
slagkracht. “Door de financiering 
van de provincie Antwerpen  
kunnen wij vanuit Route 11 ook 
mensen mee toeleiden en bege-
leiden in VINAC+-trajecten. We 
hebben met de middelen een 
voltijdse medewerker kunnen in-
schakelen in het team van VINAC+. 
De knowhow van VINAC+ wordt 
op deze manier gecombineerd 
met de kennis binnen de Gees-

telijke Gezondheidszorg, zodat 
onze cliënten naar activering en 
ook op andere levensdomeinen 
worden ondersteund.” vertelt  
Els Dhondt van Route 11.

Daarnaast is er een collega aan- 
geworven, die zich specifiek zal 
richten op anderstalige nieuw- 
komers. Iris Verellen, coördinator 
werk en sociale economie legt uit: 
“Dit wordt mee mogelijk gemaakt 
door het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) en is een zeer waardevol 
partnerschap tussen WEB, OCMW 
Turnhout & Stadsregio Turnhout. 
Vanuit dat ESF-project worden 

nieuwkomers versneld geactiveerd 
in combinatie met het leren van de 
Nederlandse taal. Voor de nieuw-
komers waarbij tewerkstelling nog 
te moeilijk is, wordt bij VINAC+ 
een vrijwillig traject aangegaan om 
alsnog te blijven werken aan die 
activering.”

HOE GAAT VINAC+ TEWERK?

Een begeleiding bij VINAC+ start 
met een verkennend gesprek 
waarin de consulenten uitzoeken 
welke interesses er zijn. Van daar-
uit zoeken ze naar een bedrijf of 
organisatie waar de cliënt kan gaan 
helpen. Op eigen tempo en naar de 
eigen mogelijkheden.
“Het mooie is dat je steeds werkt 
met mensen die gemotiveerd zijn 
om stappen vooruit te zetten in 
hun leven. Er zijn zaken gebeurd, 
mensen hebben soms zwarte 
sneeuw gezien of sukkelen al jaren 
met medische klachten, waardoor 
ze geen betaalde job kunnen uit-
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SAMEN 
CREËREN  

WE KANSEN

jaartal uurprestaties  
Wijkwerkers

2021 48 344

2020 46 382

2019 63 531

2018 63 772

Enkele cijfers uit Wijkwerken

In 2021 hadden we voor wijkwerken:
woonzorgcentrum

gebruikers
347

wijkwerkers
271

In maart 2020 stond het leven even stil en dat merk je ook in de cijfers van Wijkwerken. We zien 
dat in 2018 en 2019 het aantal uurprestaties op een stevige 63.500 zat en dat dit sterk daalde in 
2020 naar 46.382 uren. Dit is te wijten aan de coronacrisis. Voor 2021 zien we terug een beperkte 
groei van het aantal uurprestaties naar 48.344.

Ongeveer elk kwartaal ontmoeten 
de aankopers van onze vier lokale 
besturen elkaar. Ze delen er best 
practices en expertise. Ook bekij-
ken ze op welke manier samenwer-
kingen mogelijk zijn om gezamen-
lijke aanbestedingen uit te werken. 
De regisseur sociale economie sluit 
aan bij deze overlegmomenten en 
adviseert inzake sociaal en duur-
zaam aankopen.

Een concreet voorbeeld is het 
Project Heischuur dat door de 
aankopers gezamenlijk besproken 
wordt. “Het gebouw De Heischuur 
in Oud-Turnhout wordt vernieuwd. 

Het is de bedoeling om tijdens de 
bouwwerken sociale economie- 
initiatieven en ook het onderwijs 
in te schakelen. Via een gunnings- 
criterium gaan we de aannemer 
verplichten om dit mee op te 
nemen.” vertelt Stef Vanherck,  
stafmedewerker patrimonium 
en overheidsopdrachten van 
Oud-Turnhout. “Samen met Iris 
Verellen (regisseur sociale econo-
mie) heb ik verkennende gesprek-
ken gehad met de directies van 
een aantal technische scholen om 
stages te organiseren binnen het 
project Heischuur. Dit idee wordt 
enthousiast onthaald. Het is nog 

wel even wachten voor de effec-
tieve opstart. Op dit moment zijn 
we op zoek naar financiering en 
begeleiding. De bedoeling is dat 
er vervolgens bestekken worden 
opgemaakt om architecten en aan-
nemers aan te schrijven. Zoals het 
er nu naar uit ziet gaat het project 
in uitvoering vanaf 2024”.

Daarnaast kunnen de gemeenten 
door de samenwerking gunstige 
voorwaarden bedingen. Zo zijn 
er intussen al heel wat euro’s be-
spaard. 

Samenwerking tussen gemeentelijke 
aankopers brengt op

oefenen. Dit is mentaal vaak een 
harde klap voor deze mensen. Om 
met hen samen uit te zoeken wat 
ze wél kunnen en welke taken ze 
misschien wel kunnen opnemen, 
hoe klein dan ook, maakt dat 
mensen gemotiveerd zijn. De focus 
staat op het positieve, op de blik 
vooruit. Het geeft een luchtigheid 
in de vaak moeilijke situaties.” zegt 
consulent VINAC+ Ruud Maerien. 
VINAC+ voorziet opdrachten bij 
scholen, woonzorgcentra, speel-
pleinen, koffiebars, winkels, lokale 
besturen… en ook bij enkele bedrij-
ven in de buurt.

SPIE Belgium Industry North 
vertelt over hun ervaring: 
“Bij ons in het bedrijf heeft 
VINAC+ Joris ingeschakeld om 
administratieve ondersteuning 
te bieden. Joris werkte aan de 
digitalisering van ons perso-
neelsbestand. Hij kwam drie 
halve dagen per week en kon 
op eigen tempo de opdracht 
afwerken. Joris kon zo de werk-
ervaring opdoen vanuit zijn 
eigen interesses en wij hadden 
er een gemotiveerd iemand bij 
die onze administratie vooruit 
heeft geholpen. Dat is een dui-
delijke win-win. In de toekomst 
werken we graag opnieuw 
samen met VINAC+.” 

Meer info? 
www.stadsregioturnhout.be/
vinac

http://www.stadsregioturnhout.be/vinac
http://www.stadsregioturnhout.be/vinac
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De directeurs van de sociale  
economie-initiatieven van de 
gehele Kempen startten, naar 
aanleiding van de werksessies en 
netwerkevents in de voorgaande 
jaren, het directeurenoverleg so-
ciale economie op. De bedrijven 
waren op zoek naar een manier 
om samen expertise te delen. 
De directeurs voor onze regio 
vertegenwoordigen zeven sociale 
economie-initiatieven die in totaal 
een 655 voltijdse functies voor-
zien. Denk hierbij aan A-kwadraat, 
de Troef, Web, Natuurwerk en  
Blenders. Het overleg brengt de 
kansen voor een schaalvergroting 

Directeurs Kempische sociale 
economie ontmoeten elkaar

In de stadsregio zijn er 12 actieve 
budgetmeters per 1.000 huishoudens 

in de sociale economie in kaart.  
Concreet bekijken ze met de  
provincie Antwerpen hoe een  
samenwerking met de sociale 
economie op provinciaal niveau 
uitgebouwd kan worden. Een ander 
voorbeeld is het aanpakken van de 
doorstroomproblematiek samen 
met VDAB. Een laatste voorbeeld 
dat op de agenda staat tijdens het 
directeurenoverleg is het project 
Sociaal-Circulaire Hub Kempen+. 
Zoektocht hier is samenwerking in 
circulaire thema’s met de reguliere 
economie. Het bestaande netwerk 
wordt ingezet en nog meer versterkt. 

Een analyse uit de Stadsregio in cijfers
De energieprijzen zijn fors  
gestegen, bij elke energie- 
leverancier. De verwachting is 
dat meer gezinnen hierdoor ge-
troffen zullen worden, ook bij die 
gezinnen die de voorbije jaren 
geen problemen kenden op vlak 
van het betalen van de energie-
factuur. De actualiteit zet provin-
cies in cijfers aan het denken. Ze 
hebben een analyse uitgevoerd 
over energiearmoede. Vandaag 
hebben we diezelfde analyse toe- 
gepast voor onze vier gemeen-
ten in www.stadsregioturnhout. 
incijfers.be. 

Het aandeel actieve budget-
meters elektriciteit, zoals 
geregistreerd door de VREG 
en Fluvius, geeft ons een 
blik op energiearmoede in 
Vlaanderen. Bij niet-betaling 
van de energiekosten aan 
een commerciële leverancier 
wordt, bij opzegging van het 
contract door de leverancier, 
de netbeheerder de sociale 
leverancier. Wanneer ook 
de facturen aan de sociale 
leverancier onbetaald blijven, 
mag deze overgaan tot het 
plaatsen van een budgetmeter 

bij de klant (na advies van de 
Lokale Advies Commissie). De 
klant mag het plaatsen van een 
budgetmeter niet weigeren.

Een budgetmeter laat toe 
het energieverbruik op te 
volgen via een systeem van 
voorafbetalingen. Het systeem 
werkt met een betaalkaart die 
de klant eerst voor een bepaald 
bedrag moet opladen. Zolang het 
bedrag niet is opgebruikt, kan de 
klant elektriciteit gebruiken.

Eenzelfde systeem bestaat voor 
gasverbruik maar aangezien niet 
alle woningen een gasaansluiting 
hebben, is deze indicator niet 
geschikt om een beeld te krijgen 
van energiearmoede.

In de stadsregio tellen we 
anno 2021 gemiddeld 12,2 
actieve budgetmeters per 1.000 
afnemers van elektriciteit. 
Ten opzichte van voorgaande 
jaren is dit een daling maar 
dit komt onder andere omdat 
er gedurende de lockdown- 
periodes omwille van COVID-19 in 
2020 en 2021 geen budgetmeters 
werden geplaatst. De spreiding 

van de energie-armoede is echter 
niet gelijk verdeeld. In 2021 staat 
het aantal actieve budgetmeters 
in Turnhout op 17,1 per 1.000 
afnemers elektriciteit, in Beerse 
op 8,6, in Oud-Turnhout op 5,4 
en in Vosselaar op 4,1.

De toekomst is niet te voorspellen 
maar de huidige energieprijzen 
werken energiearmoede alvast 
mee in de hand. Vanuit de dienst 
Wonen&Energie en samen 
met de sociale diensten van de 
lokale besturen, ondernemen

we in 2022 acties om burgers te 
informeren en te sensibiliseren 
over de stijgende energieprijzen. 
Wordt vervolgd...

(Dit artikel werd opgemaakt op 
basis van een analyse uitgevoerd 
door de provincies in cijfers) 

Huishouden met actieve budgetmeter elektriciteit per 1 000 afnemers
Groei t.o.v. 2012

  Beerse      

  Turnhout      
  Vosselaar      

  Oud - Turnhout
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Bron: Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) Ӏ provincie.incijfers.be

http://www.stadsregioturnhout.incijfers.be
http://www.stadsregioturnhout.incijfers.be
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Samen werken aan Stadsregio in Cijfers

Zoek je cijfers? Dan kan je ze hier vinden.

Wil je graag een snelle weergave van cijfergegevens?  
Dan surf je naar www.stadsregioturnhout.incijfers.be/
dashboard. Daar kan je per thema een aantal grafieken 
en tabellen terug vinden. Je kan daar ook per thema 
rapporten downloaden. In deze rapporten vind je een 
samenvatting van de gegevens voor het gekozen thema. 
Het geeft meteen een mooie en vooral snelle weergave.

Ben je op zoek naar meer specifieke cijfers? Of wil 
je graag zelf grafieken samenstellen? Dan kan je dit 
uittesten op www.stadsregioturnhout.incijfers.be/jive. 
Daar kan je zelf creatief aan de slag met cijfers en 
gegevens.

Aantal huishoudens in stadsregio Turnhout  
per gemeente in 2021

Huurders/ eigenaars 2021

5 709

1 653

BEERSE

926

3 716

VOSSELAAR

8 293

12 086

TURNHOUT

1 214

4 521

OUD- TURNHOUT

12 086

32%21%41%20%22%

68%79%59%80%78%

26 032

STADSREGIO

04
2035

maart

Arbeidsplaatsen 
in de Stadsregio  

in 2020

45 530

TOTAAL STADSREGIO: 38 125

7364

4642

5737

20382

VOSSELAAR

OUD-TURNHOUT

TURNHOUT

BEERSE

De natuurlijke aangroei in 2020 per gemeente 
(met het aantal geboortes en het aantal sterfgevallen)

VOSSELAAR 110 92

OUD-TURNHOUT 123 147

BEERSE 161 149

TURNHOUT 560 448

woonzorgcentrum

VOSSELAAR 5 626 4 569

OUD-TURNHOUT 7 476 5 646

BEERSE 9 225 7 301

TURNHOUT 20 512 20 037

TOTAAL 42 839 37 553

Ingeschreven  
personenwagens

2020

private
huishoudens 

2020

http://www.stadsregioturnhout.incijfers.be/dashboard
http://www.stadsregioturnhout.incijfers.be/dashboard
http://www.stadsregioturnhout.incijfers.be/jive
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