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Voorwoord  
Beste lezer,  

Met dit jaarverslag tonen we u hoe we in 2017 invulling 

hebben gegeven aan onze slogan “Sterke regio. Slim 

netwerk”. 

Het Streekplatform Kempen wordt bestuurd door een 16-

koppige Task Force. Deze groep komt maandelijks samen 

rond actuele Kempense streekdossiers. Verbindend en 

versterkend samenwerken voor de regio én met 1 stem de 

Kempense belangen verdedigen - dat is onze ambitie. In 

2017 hebben we onze schouders gezet onder het versterken 

van het Kempens innovatielandschap. Andere thema’s die 

hoog op de agenda stonden zijn de omvorming van PWA 

naar wijk-werken, mobiliteit en de uitrol van warmtenetten 

en diepe geothermie in de regio.  

In dit document krijgt u voor elk van de vijf pijlers van onze 

werking een schematisch overzicht van de acties die in 2017 

worden uitgevoerd, alsook de wijze waarop de pijler wordt 

aangestuurd en opgevolgd. We hebben ervoor gekozen om 

per pijler twee streekdossiers in de schijnwerpers te zetten 

en meer in detail te beschrijven.  

Een brede waaier aan acties en initiatieven komen samen 

onder de koepel van het Streekplatform Kempen. Met een 

slagkrachtige en dynamische Task Force op kop en een 

pakket aan gecoördineerde acties werken we verder aan een 

sterke sociaaleconomische Kempen.  

Ward Kennes 

Voorzitter Streekplatform Kempen  
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DEEL 1: Werking van het 

Streekplatform Kempen 

1. Introductie tot het Streekplatform 

Kempen  

 

De Kempense lokale besturen, provincie Antwerpen, 

politieke partijen, sociale partners en regionale stakeholders 

verbinden zich met het Streekplatform Kempen in een 

actiegericht netwerk dat de sociaaleconomische ontwikkeling 

van de Kempen versterkt. Het nieuwe 

samenwerkingsverband is actief in het arrondissement 

Turnhout, en de aangrenzende gemeenten Heist-op-den-

Berg en Nijlen. De vzw Streekplatform Kempen werd 

opgericht op 11 april 2016 op initiatief van de Conferentie 

van 29 Kempense Burgemeesters.  

Het Streekplatform Kempen geeft invulling aan de oproep 

van de Vlaamse regering tot “Versterkt streekbeleid en de 

creatie van een bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid”. De 

Vlaamse regering wenste hiermee een nieuw elan te geven 

aan het streekbeleid in Vlaanderen en niet langer te werken 

met SERR’s en RESOC’s. Ze lanceerde in december 2015 

een oproep via het ESF (Europees Sociaal Fonds) om nieuwe 

samenwerkingsverbanden te vormen om de 

sociaaleconomische uitdagingen in de streken actiegericht 

aan te pakken. De regio Kempen heeft in co-creatie een 

projectvoorstel uitgewerkt en goedkeuring verkregen om 

voor de periode 1 augustus 2016 tot 31 juli 2019 met 

financiële steun van ESF een gedragen en actiegericht 

Kempens streekbeleid te ontwikkelen.     
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Figuur 1: werkingsgebied Streekplatform Kempen  

2. Twee kaderdocumenten: 

Streekpact & DYNAK 

Het Streekplatform Kempen werkt verder op het Streekpact 

2013-2018; de gezamenlijke toekomstvisie voor de 

sociaaleconomische ontwikkeling van de streek. Het zet de 

krijtlijnen uit van onze gemeenschappelijke ambitie en 

formuleert concrete doelstellingen en actiepunten. Het 
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Streekpact is integraal te consulteren op 

http://streekplatformkempen.be/streekpact/. 

Het Streekplatform zet ook verder in op het Dynamisch 

Actieplan Kempen, afgekort DYNAK. Met DYNAK werden de 

Kempense slimme specialisatiemogelijkheden in kaart 

gebracht. Unieke knowhow waarover we in de regio 

beschikken en waar op middellange en lange termijn 

economische innovatiemogelijkheden en 

werkgelegenheidskansen liggen. In 2015 werd DYNAK 

uitgebreid tot een volwaardig economisch acceleratie- en 

koepelprogramma voor de regio. Verscheidene projecten uit 

DYNAK ambiëren financiering van het GTI Kempen. Het GTI 

Kempen staat voor Gerichte Territoriale Investering Kempen 

en is een onderdeel van EFRO en ESF Vlaanderen. Het richt 

zich specifiek op de Kempen als regio voor ontwikkeling en 

groei. Voor de periode 2014-2020 is er een budget van 9,5 

miljoen euro beschikbaar voor de Kempen. 

Begin 2017 werden de 1Ste 6 projecten goedgekeurd. Het 
gaat om: 

 To Walk Again Postrevalidatiecentrum 

 Janssen Incubatie Model – J-linx 

 C3PO – Kamp C 

 Kempen Insect Cluster (Milibeter) 

 Insectenpilootinstallatie (KUL) 

 Energieconversiepark Beerse-Merksplas 

In oktober 2017 werd een 2de oproepronde gelanceerd van 

GTI Kempen. Ter voorbereiding heeft de Task Force in maart 

2017 een consultatieronde en pitchsessie georganiseerd.  

http://streekplatformkempen.be/streekpact/
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3. Kerndomeinen: 5 pijlers en 1 annex 

Het Streekplatform Kempen werkt op 5 speerpunten: 

 Ondernemen, innoveren en internationaliseren 

 Leren en werken 

 Welzijn en zorg 

 Ruimte om te ondernemen en mobiliteit 

 Groene en duurzame Kempen 

 

Daarnaast is er ook een regionale werking voor een Nucleair 

Veilige Kempen. 

 

De acties zijn beschreven in het ESF-projectplan van het 

Streekplatform Kempen, dat tevens het 

streekprogramma vormt voor de komende drie jaren. 

Het volledige projectplan is raadpleegbaar op de website van 

het Streekplatform Kempen. 

 

Voor elk van de 5 actiedomeinen zijn trekkers aangeduid en 

is een governance op maat ontwikkeld. De trekker is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van 

het projectplan. Hij doet dit samen met een projectgroep 

van stakeholders. Onderstaande figuur vat dit samen: 
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4. Financiering 

Het Streekplatform Kempen ontvangt voor de periode 1 

augustus 2016 t.e.m. 31 juli 2019 50% cofinanciering van 

de Vlaamse overheid via het ESF. In totaal zal er voor 3 jaar 

een subsidie van 662.785,96 EUR ontvangen worden.  

De personeelskost van de coördinator en de stafmedewerker 

worden voor 50% gecofinancierd door IOK en provincie 

Antwerpen. Ook andere streekpartners investeren in de 

werking van het Streekplatform Kempen door middel van 

personeelsinzet. Voka Kempen, Welzijnszorg Kempen en 

RURANT zetten elk een halftijds personeelslid in voor de 

coördinatie van de pijlers. IOK zet twee halftijdse 

stafmedewerkers in.  

In 2017 werd een 1ste maal gerapporteerd aan het ESF-

agentschap. De ingediende kosten werden volledig 

aanvaard. Een bedrag van 190.988,35 EUR aan Vlaamse 

cofinanciering werd toegekend.  

Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een verlies van 

553.05, EUR. De balans en resultatenrekening zijn 

bijgesloten bij dit jaarverslag.  

5. Werking : samenspel tussen Task 

Force en pijlers  

De werking van het Streekplatform Kempen speelt zich af op 

drie niveaus:  

- Task Force: Raad van Bestuur en motor van het 

streekbeleid  
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- Algemene Vergadering: klankbord, forum voor 

ontmoeting en co-creatie met lokale besturen en 

stakeholders  

- Streekteam: coördinatie pijlerwerking 

 

Hieronder gaan we verder in op de drie niveaus.   

De Task Force is drieledig samengesteld:  

- vertegenwoordigers van lokale besturen en 

provinciebestuur 

- vertegenwoordigers van sociale partners (zetelend in 

de SERV)  

- vertegenwoordigers van politieke partijen met een 

Vlaams of federaal parlementslid woonachtig in de 

regio  

 

Hierbij vindt een overzicht van de leden van de Task Force 

einde 2017.  
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Lokale besturen 

Conferentie van 

Kempense 

Burgemeesters 

Ward Kennes 

 
IOK 

Bart Julliams 

Kris Vreys 

(secretaris) 

 
Provincie Antwerpen 

Peter Bellens 

Jan De Haes 

 
Welzijnszorg Kempen Eric Nysmans 

Sociale partners Voka Renilde Craps 

 
Unizo Kristof Willekens 

 
Boerenbond Lore Van Looveren 

 
ACV Lieve Cox 

 
ABVV Dimitri Gevers 

 
ACLVB Wim Storms 

Politieke partijen CD&V Tinne Rombouts 

 
N-VA Paul Van Miert 

 
Open VLD 

Martine Taelman – 

Frank Wilrycx  

 
sp.a Jan Bertels 

 

Het voorzitterschap van het Streekplatform Kempen wordt 

opgenomen door Ward Kennes (voorzitter Conferentie van 

Kempense Burgmeesters, burgemeester van Kasterlee en 

Vlaams parlementslid voor CD&V). De 1ste ondervoorzitter is 

Paul Van Miert (Vlaams parlementslid voor N-VA). De 2de 

ondervoorzitter is Renilde Craps (gedelegeerd bestuurder 
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Voka-KvK Kempen). Kris Vreys, directeur IOK, is secretaris 

van de vzw.  

Bestuurderswissels in 2017:  

- Boerenbond: Sarah Seyen heeft zich laten 

vervangen door Lore Van Looveren  

- Provincie Antwerpen: Jan De Haes heeft Bruno 

Peeters opgevolgd.  

 

De Task Force is de motor van het Kempens streekbeleid. Zij 

bewaakt de streekvisie en de uitvoering van het projectplan. 

De Task Force organiseert de beleidsbeïnvloeding en de 

belangenbehartiging voor de regio. De Task Force komt 

maandelijks samen. De agenda van de Task Force wordt 

gestoffeerd door actuele streekontwikkelingen en prioritaire 

dossiers. Elke maand werd een stand van zaken gegeven 

van de pijlerwerking. De Task Force kwam in 2017 

maandelijks samen met uitzondering van de maanden 

augustus en december.  

Agenda Task Force 2017  

9 januari 2017 Steun voor overbruggingsfinanciering OMC  
GTI Kempen: voorbereiding 2de oproepronde  
Studie consolidatiemogelijkheden Kempens innovatielandschap  
Sluiting campus Syntra AB in Turnhout  
Overzicht pijlerwerking  

13 februari 2017 GTI Kempen: pitchsessie ter voorbereiding van 2de oproepronde 
Studie consolidatiemogelijkheden Kempens innovatielandschap: 
finaal scenario  
Programma werkbezoek 16-17 maart  
Opvolgpunten  
Overzicht pijlerwerking  

13 maart 2017 Prioriteitennota wegenwerken  
Studie consolidatiemogelijkheden Kempens innovatielandschap 
Uitrol warmtenetten en geothermie  
Lopende punten  
Monitoring van de regio  
Aanpassing begroting 2016 en 2017: schrapping 
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Doelgroepkorting RSZ 
Overzicht pijlerwerking  

10 april 2017 Opvolging werkbezoek 
Studie consolidatiemogelijkheden Kempens innovatielandschap 
Monitoring  van de regio  
Financieel resultaat 2016 
Overzicht pijlerwerking  
Toekomst RTV 

8 mei 2017 Cocreatiesessie werkbezoek Gelderland  
Overleg VDAB provincie Antwerpen en SWOT analyse pijler 
Leren & Werken  
Overzicht pijlerwerking  
Voorbereiding AV  
Studie innovatielandschap: oproep transitieteam  

12 juni 2017 Samenwerking tussen Kempense ziekenhuizen en het Kempens 
zorgaanbod  
Pijlerwerking Leren & Werken 
Studie Kempens innovatielandschap: verder traject  
Overzicht pijlerwerking  
Steun voor nieuwe opleiding Bachelor in de Houtconstructie 
Thomas More Kempen  

3 juli 2017 Consolidatie Kempens innovatielandschap: goedkeuring bestek 
en financiële analyse Kempense innovatie-actoren  
Voorbereiding gesprek AWV 

11 september 
2017 

Consolidatie Kempens innovatielandschap 
Mobiliteit (o.a. vervoerregio)  
Welzijn en Zorg: afbakening 1ste lijnszorgzones 
GTI Kempen: aangemelde projecten 2de oproepronde  
Overzicht pijlerwerking   

22 september 
2017 (extra Task 
Force)  

Aanpak spoorplatform 
Consolidatie Kempens innovatielandschap: goedkeuring bestek 
Deloitte  

9 oktober 2017 Afbakening vervoerregio  
Opstart Kempens Platform Open Ruimte  
ESF: terugkoppeling werkbezoek en goedkeuring rapportage jaar 
1 
Evaluatie werking Task Force + jaarprogramma  
Overzicht pijlerwerking  

13 november 
2017 

Bezoek Kempenatlas  
Nucleair veilige Kempen 
Business plan Kempense incubatie- en acceleratieorganisatie  
Overzicht pijlerwerking  
Politiek Forum  
Jaarprogramma en begroting 2018 
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Werkbezoeken  

Op 16 en 17 maart brachten de Task Force en het 

streekteam een bezoek aan de provincie Gelderland (regio 

Arnhem-Nijmegen en Achterhoek). Twee regio’s met een 

vergelijkbaar sociaaleconomisch profiel en uitdagingen als de 

Kempen. Er werd een bezoek gebracht aan het industriepark 

Kleefse Waard waar in dialoog werd gegaan met The 

Economic Board en Oost NV. Op dag 2 brachten we o.a. een 

bezoek aan het tewerkstellingsproject De Villa en kregen we 

een toelichting bij de Agenda 2020 van de regio Achterhoek 

op de DRU-site. Het werkbezoek leverde veel inspiratie: 

interessante projecten inzake branding, inclusieve economie 

en onderwijs-arbeidsmarkt (Talententuin) werden opgepikt. 

A.d.v. een projectcanvas-sessie verkende de Task Force hoe 

de ideeën doorvertaling kunnen vinden in de Kempen. 

 

Op 11 november bracht de Task Force een bezoek aan de 

Kempenatlas-expo van Ar-Tur. Met de Kempenatlas heeft 

Ar-Tur een cartografisch overzichtswerk gemaakt met 12 

thematische kaarten die inzicht bieden in de ruimtelijke 

ontwikkeling en toekomstmogelijkheden van de regio. Foto’s 

en archiefbeelden tonen de Kempen in al hun facetten. 

Tijdens het werkbezoek verkenden we de 

samenwerkingsmogelijkheden.  
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Evaluatie  

In  september 2017 heeft de Task Force, na een jaar 

werking een evaluatie gehouden. Ze gaf zichzelf een globale 

score van 7,7 op 10. Belangrijkste werkpunten:  

 Versterken slagkracht Task Force – meer met 1 

stem spreken 

 Samenhang met de pijlers – meer cross-

sectorale werking  

 Versterken impact Politiek Forum  

 Externe communicatie  

 

Politiek Forum 

Het Streekplatform Kempen zet in op een structurele dialoog 

met alle Kempense parlementsleden. In 2017 is er tweemaal 

een Politiek Forum georganiseerd.  Op 10 maart werden de 

parlementairen geïnformeerd over de vernieuwde Kempense 

streekwerking. Er vond een debat plaats over de uitrol van 

geothermie en warmtenetten in de regio, alsook over het 

consolidatieproces van het Kempense innovatielandschap. 

Op 1 december kwam opnieuw het consolidatieproces aan 

bod, de Kempense spoordossiers en het Myrrha-project.  

 

De Algemene Vergadering bestaat uit een 

vertegenwoordiging van elk van de 29 gemeentebesturen en 

de leden van de Task Force aangevuld met relevante 

streekorganisaties. De Algemene Vergadering is een ruime 

groep die eveneens bijdraagt tot een gedragen streekvisie 

en de uitwerking van het actieplan. Het doel is om via de 

Algemene Vergadering de leden van het Streekplatform 

Kempen niet alleen te informeren over de streekontwikkeling 

maar eveneens op co-creatieve wijze te betrekken. 

Afhankelijk van het thema kan een inspirerende spreker, 

gesprekstafels, co-creatie oefeningen… ingezet worden. 
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Voor een overzicht van de leden van de Algemene 

Vergadering: klik hier. De Algemene Vergadering is in 2017 

tweemaal samengekomen: op 13 juni en 30 november.  

 

Het Streekteam bestaat uit de trekkers van de pijlers en 

het kernsecretariaat van het Streekplatform Kempen 

(stafmedewerker en coördinator). 

 Coördinator: Dominique Van Dijck 

 Stafmedewerker en pijler leren en werken: Kim 

Nevelsteen  

 Pijler ondernemen, innoveren en 

internationaliseren: Renilde Craps (Voka) 

 Pijler ruimte om te ondernemen en mobiliteit: Nancy 

Peeters (IOK) 

 Pijler welzijn en zorg: Severine Appelmans (Welzijnszorg 

Kempen) 

 Pijler groene en duurzame Kempen: Ellen Leys (IOK) en 

Wim Poelmans (RURANT) 

  

Het doel van dit streekteam is om de werkzaamheden van 

de verschillende werkgroepen in de pijlers af te stemmen, te 

zoeken naar cross-sectorale samenwerking alsook de globale 

voortgang van het projectplan op te volgen. 

Projectdoorbraken worden gemeld, alsook knelpunten. In 

2017 is het streekteam 4 keer samengekomen.  

 

Het samenspel tussen de pijlers en de Task Force gebeurt 

door de trekkers en de medewerkers van het 

Streekplatform. De pijlers hebben een autonome werking. 

De nadruk ligt op actiegericht werken. De actieprogramma’s 

bestaan uit streekprojecten, die de reguliere werking van 

één streekpartner overstijgen. De pijlers kunnen de Task 

Force van het Streekplatform Kempen gericht aanspreken 

met concrete vragen en vice versa. De Task Force volgt de 

http://streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2012/11/20161017_Contactlijst-Streekplatform-Kempen-1.pdf
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uitvoering in globo op en zwengelt aan waar nodig. De Task 

Force organiseert de beleidsbeïnvloeding en 

belangenbehartiging. Zij werkt verbindend waar nodig.  

 

Op de Task Force worden prioriteiten en actualiteit 

behandeld, alsook dossiers die voorbereid zijn vanuit de 

pijlerwerking. Een open houding zonder hiërarchische 

structuur is het credo. De werkgroepen binnen de pijlers 

hoeven niet te wachten op een ‘go’ vanuit de Task Force om 

aan de slag te gaan en de Task Force hoeft niet te wachten 

op een vraag vanuit de pijlerwerking om een thema te 

agenderen. Er is een organische en open wisselwerking 

tussen de verschillende werkingen. 

 

6. Projectmanagement en 

communicatie  

Basecamp 3, een softwaretool voor projectmanagement, 

wordt ingezet om de uitvoering van het projectplan te 

coördineren. Basecamp maakt het mogelijk om documenten 

te delen, een gemeenschappelijke vergaderkalender op te 

maken, met elkaar te communiceren en vragen te stellen, 

alsook om TO DO lijsten op te maken. Na evaluatie op het 

streekteam werd beslist om niet langer te werken met de 

tweewekelijkse check-ins, maar deze te vervangen door de 

maandelijkse rapportage aan de Task Force. Basecamp 

wordt dus hoofdzakelijk gebruikt om documenten te delen 

en TO DO’s op te volgen.  

 

Het Streekplatform Kempen zet in op externe communicatie 

via haar tweemaandelijkse nieuwsbrief, alsook door 

aanwezigheid op sociale media, met name Facebook en 

https://basecamp.com/
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LinkedIn. In 2017 werden er 5 nieuwsbrieven verstuurd naar 

een 2000-tal abonnees.  Het Streekplatform Kempen levert 

ook artikels aan de communicatiekanalen van partners, 

meerbepaald IOK Infomagazine en VOKA-Ondernemers. 

Er werden 5 persberichten uitgestuurd.



DEEL 2: Pijlerwerking 2017 
 

In dit luik krijgt u een overzicht van de invulling van het 

actieprogramma per pijler, alsook van de wijze waarop de 

governance is georganiseerd. Per pijler worden er telkens 

twee realisaties in de kijker gezet.  

1. Pijler Ondernemen, innoveren en 

internationaliseren – trekker VOKA 

 

LUIK 1: Ecosysteeminnovatie  

Het doel van deze pijler is om ecosysteeminnovatie vanuit 

het ondernemerschap in de regio te stimuleren en te 

faciliteren. Een ecosysteem omvat een waardeketen aan 

bedrijven, van los met elkaar verbonden deelnemers die van 

elkaar afhankelijk zijn. Via bijvoorbeeld  

samenwerkingsovereenkomsten kunnen zij datgene wat ze 

individueel te bieden hebben, combineren tot een coherente, 

klantgerichte oplossing. Samenwerking kan zo bijvoorbeeld 

ontstaan tussen leveranciers, klanten, hogescholen, 

universiteiten, concurrenten etc. 

Vertrekkende vanuit de regionale competenties (sterktes 

van de streek) wordt er ingezet op de ontwikkeling van 

nieuwe ecosystemen of bestaande ecosystemen ondersteund 

in hun groei. Op die manier worden innovatieve oplossingen, 

producten, diensten ontwikkeld in antwoord op de snel 

evoluerende maatschappij en economische wetmatigheden, 

zoals demografische evoluties (o.a. vergrijzing, 
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vereenzaming, langer thuis wonen, betaalbaarheid 

gezondheidszorg, inclusie-armoede vraagstukken), streven 

naar een duurzame omgeving (schaarste aan grondstoffen 

(energie, materialen, water, voedsel….)), digitale revolutie 

(o.a. big data), nieuwe business modellen, vraag naar 

gepersonaliseerde diensten en producten.  

Deze pijler wordt beheerd door een kerngroep ecosystemen, 

bestaande uit:  

 Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder Voka 

Kempen (voorzitter)  

 Kurt Peys, manager Innovatiecentrum 

Antwerpen  

 Myriam Rebahi, diensthoofd economie, provincie 

Antwerpen 

 Els Van Weert, regiodirecteur Thomas More 

Kempen  

 Dominique Van Dijck, coördinator Streekplatform 

Kempen 

 Deelnemers vanuit de verschillende ecosystemen 

 

Deze kerngroep heeft tot doel het identificeren, creëren, 

faciliteren en implementeren van ecosystemen in de regio, 

alsook het zoeken van aansluiting bij Vlaamse en 

internationale ecosysteeminitiatieven. Dit betekent het:  

- Identificeren van nieuwe ecosystemen via 

bijvoorbeeld stakeholderoverleg binnen (nieuwe) 

sectoren 

- Evalueren van nieuwe opportuniteiten voor 

ecosystemen  

- Opzetten van de stakeholderplatformen van de 

verschillende ecosystemen 

- Sturen van de werking in functie van doelstellingen 

en KPI’s  
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- Samenwerking tussen de verschillende ecosystemen, 

best practices en lessons learned.  

- Algemene communicatie en profilering 

- Regionale lobbying naar externe partners en 

beleidsmakers op het juiste niveau 

- Faciliteren van de aansluiting bij initiatieven buiten 

de Kempen  

 

O.w.v. het fusieproces van Voka Mechelen en Kempen heeft 

de uitvoering  van het ecosysteemactieplan vertraging 

opgelopen. De kerngroep is in 2017 tweemaal 

samengekomen. Op 15 mei werd een round-up gemaakt van 

het ecosysteemactieplan in functie van toelichting aan de 

Task Force en de Kempense innovatiespelers. Op 11 

december werd gezocht naar afstemming tussen Voka en 

Unizo.  
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Samengevat werden in het kader van ecosysteeminnovatie 

onderstaande acties ontwikkeld in 2017. 

 Actieprogramma: Ondernemen, innoveren en 
internationaliseren  

1. Ecosysteeminnovatie (VOKA 50% VTE op jaarbasis)   

1.1 Opportuniteit voor 
nieuw ecosysteem 

Actieve sensibilisatie via bedrijfsbezoeken 
Brainstormsessie over nieuwe opportuniteiten in het 

kader van Energy Community 

1.2 Nieuwe ecosystemen 
en valley's  

 
Ontwikkelen en uitvoeren co-creatieprojecten 

 en samenwerkingsmodellen:  
Insectencluster 

3D printing in de bouw 
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1.3 Ecosystemen in groei  
Health & Care Network Kempen 

Aanwerving coördinator 
Profilering en communicatie 

1.4 Aansluiting bij 
bestaande ecosystemen  

Betrokkenheid en partnerschap in Vlaamse  
speerpuntclusters (VIL en Flanders Food) 

1.5 Task Force 
Ecosystemen 

2 maal 

 

 

In de kijker  

 

Kempense incubatie- en acceleratieorganisatie in 

oprichting  

 

In het voorjaar 2017 heeft Deloitte, in opdracht van het 

Streekplatform Kempen, de regionale 

innovatiedienstverlening en innovatie-infrastructuur 

geanalyseerd. Op basis van deze analyse is een 

consolidatiescenario uitwerkt om alle Kempense incubatie- 

en acceleratieactiviteiten onder te brengen in 1 organisatie 

en op die manier 1 toegangspoort te creëren voor startende 

bedrijven. Zo kunnen we onze regio duidelijker positioneren 

op een aantal specifieke niches en kunnen de verschillende 

locaties in de Kempen, zoals de Technologiehuizen, de 

Innovatiecampus en de Open Manufacturing Campus een 

inhoudelijk specialisatie krijgen.  

 

In het najaar 2017 werd aan Deloitte een vervolgopdracht 

gegund voor de opmaak van een business plan voor de 

oprichting van een Kempense incubatie- en 

acceleratieorganisatie. Deze Kempense incubatie- en 

acceleratieorganisatie moet een duidelijk gezicht geven aan 

de Kempense innovatiespecialismen en zal een sterke troef 
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zijn om talent inzake innovatie en technologisch 

ontwikkeling in te regio te houden en aan te trekken. Voor 

beiden studies kan het Streekplatform Kempen rekenen op 

financiële steun van de Provincie Antwerpen.  

 

Cocreatie voor een ecosysteem rond duurzame 

energie  

 

Op het Voka Forum Energie op 12/10/2017 werden tijdens 

twee co-creatiesessies de economische opportuniteiten en 

samenwerkingsmogelijkheden verkend van de veranderende 

energiemarkt. Het gaat dan om de omschakeling naar 

duurzame en hernieuwbare energie, aanleg van 

warmtenetten, nieuwe technologieën voor het opslaan van 

energie, het warmtemanagement van productieprocessen 

etc. 

 

Dit met als doel een ecosysteem energie tot stand te 

brengen.  Dit zou dan het 4de ecosysteem zijn in de regio, na 

de Kempense insectencluster, de cluster 3D-printing in de 

bouw en het Health & Care Netwerk Kempen. Kempense 

bedrijven worden ook actief gestimuleerd om zich te 

engageren in de Vlaamse Innovatieve Bedrijfsnetwerken en 

de Vlaamse Speerpuntclusters. Daarnaast wordt er via 

bedrijfsbezoeken volop ingezet op het sensibiliseren rond 

ecosystemen en worden nieuwe mogelijkheden 

gedetecteerd.  

 

LUIK 2: Sterke innovatieve KMO’s 

 

UNIZO provincie Antwerpen is trekker van luik 2 van het 

actieplan Ondernemen, Innoveren en Internationaliseren. Er 

wordt beoogd om dit luik te integreren in 1 regionale 

ecosyteemwerking. Hierover heeft in 2017 verschillende 

malen overleg plaatsgevonden.  
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2. Sterke innovatieve KMO's   

2.1 Meer werkzoekenden 
worden starter 

Verderzetting begeleidingsproject werkzoekenden  

2.2 Regioanalyse en 
groeistrategie B2B 
diensten 

In lijn met ecosysteeminnovatie. Nog niet opgestart.   

2.3 KMO's klaar voor de 
toekomst? 

Gerichte toeleiding naar ecosystemen 

2.4 Regioanalyse en 
groeistrategie De Makers 

Uitvoering provinciaal actieplan   

2.5 Regionale strategie 
innovatievermogen bij 
KMO’s verhogen 

Deelname aan ecosysteemwerking  
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2. Pijler Leren en werken – Trekker 

ACV  

  
In deze pijler wordt gewerkt op 5 domeinen:  

1. Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen 

2. (G)oud brengt op 

3. Aansluiting school-werk  

4. Inclusieve economie – sterke regionale arbeidsmarkt 

5. Monitoring en kennisdeling met als doel optimale 

afstemming en samenwerking tussen de diverse 

spelers actief op de Kempense arbeidsmarkt 

 

De streekpijler Leren en Werken wordt beheerd door een 

kerngroep bestaande uit:  

 ACV: Lieve Cox – coördinator bewegingsploeg ACV 

provincie Antwerpen (voorzitter) 

 ABVV: Dimitri Gevers, coördinator LinX  

 Provincie Antwerpen: Bart Van Hecke, adviseur 

flankerend onderwijsbeleid  

 Streekplatform Kempen: Kim Nevelsteen, 

stafmedewerker 

 VDAB: Leen Meeuws, netwerkmanager   

 Voka: Guido Evens, adviseur en Els Van Zeir, Welt-

coördinator 

 Welzijnszorg Kempen: Katrien Serroyen, 

stafmedewerker  

 

In 2017 is de kerngroep is 9 maal samengekomen.  
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Samengevat werden in 2017 volgende acties ontwikkeld in 

de pijler Leren en Werken:  

 

Actieprogramma  Leren en werken  

1 Regionale task force 
vluchtelingen 

Samenkomst werkgroep (WZK, AII, VDAB, 
Streekplatform) – afstemming en evaluatie 

Stroomlijning communicatie vanuit VDAB (1 PPT) 

2 (G)Oud brengt op                         

2.1 Instroomactie 
Co-search wordt verdergezet in samenwerking met 

VOKA 
Samenwerking met VDAB “Op talent staat geen leeftijd” 
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2.2 cao 104 
Afstemming met WELT-traject rond werkbaar werk/cao 

104 

2.3 Werkbaar werk 
Uitvoerende partner kan engagement om bevraging bij 

Kempense bedrijven uit te voeren niet nakomen.   

2.4 Vervangingsproject Geen nood, voldoende bestaande alternatieven 

2.5 Studie- en 
communicatiemoment 

Communicatie-actie rond samenwerking  Co-search en 
VOKA 

3 Vlotte aansluiting 
school-werk 

  

3.1 ROP Leren en Werken 
5 bijeenkomsten, thematische aanpak  

Opvolging sluiting Syntra AB Campus in Turnhout 

3.2 BuSO en de weg naar 
werk 

3 bijeenkomsten BuSO-werkgroep 
Bezorgdhedennota BuSO en de weg naar werk 

3.3 Helikoptergroep 
onderwijs-arbeidsmarkt 

Bijeenkomsten helikoptergroep 

3.4 
Trefpuntbijeenkomsten 
onderwijs-arbeidsmarkt 

Organisatie van een Trefpuntbijeenkomst Samen tegen 
Schooluitval 

4 Inclusieve economie en 
een sterke regionale 
arbeidsmarkt 

  

4.1 Inclusieve economie 

Verkenning Kempen als proeftuin voor jobs voor 

lagergeschoolden 

Kempense analyse inburgering- en integratiemonitor 

Werk-zorgtrajecten 

4.2 Werkmak(k)ers 
Organisatie Werkmak(k)ers  over wijk-werken 

Scenario’s voor regionale samenwerking  

5 Monitoring, 
krachtenbundeling, 
kennisdeling 

  

5.1 Kerngroep Leren en 
werken 

Maandelijkse bijeenkomsten  
Evaluatie werking  

Opmaak arbeidsmarktrapport 

5.2 Veldwerkersoverleg 4 bijeenkomsten  
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In de kijker  
 
Omvorming van PWA naar wijk-werken  
 
Tijdens veldwerkersbijeenkomsten1 en via de ondertussen 

beroemde Werkmak(k)ers formule werd de uitrol van het 

wijk-werken in de regio voorbereid. Tijdens de 

Werkmak(k)ers-bijeenkomst op 13 juni werd door het 

kabinet en VDAB toelichting gegeven aan de lokale besturen 

bij het decreet. Ook kregen de toehoorders een overzicht 

van de mogelijkheden die de lokale besturen hebben om 

wijk-werkorganisator te zijn of aan te duiden. Na dit plenaire 

luik werd in twee groepen ingezoomd op enerzijds 

‘Behoorlijk bestuur van PWA vzw’s na 1 januari 2018’ en 

anderzijds over de mogelijke wijk-werkorganisatoren in de 

Kempen. Samen met de regisseurs sociale economie, IOK en 

Welzijnszorg Kempen werden de regionale 

samenwerkingsscenario’s verder uitgewerkt.  

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 Het veldwerkersoverleg bestaat uit de lokale 

tewerkstellingscoördinatoren van de 5 samenwerkingsverbanden 

sociale economie in de regio, Welzijnszorg Kempen, IOK, provincie 
Antwerpen, VDAB en stafmedewerker werk van RESOC Kempen. In 
dit overleg wordt uitgewisseld over lokale knelpunten en 
uitdagingen inzake werkgelegenheid en wordt waar mogelijk 
gezocht naar samenwerkingen om nieuwe initiatieven op te starten 

(vb. jobcoaching art. 60).   
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Bezorgdhedennota BuSO en de weg naar werk 

 
Het Kempens netwerk BuSO en de weg naar werk verzamelt 

de partners die een rol opnemen bij de overgang van school 

naar werk voor jongeren uit het buitengewoon secundair 

onderwijs1. Als netwerk is het doel om de overgang school-

werk voor de jongeren zo vlot mogelijk te maken, de 

jongeren staan hierbij centraal. In 2017 heeft het netwerk 

het initiatief genomen om zijn bezorgdheden te bundelen in 

een nota en in overleg te treden met de Kempense 

parlementairen actief in de commissie Onderwijs van het 

Vlaams Parlement. De voornaamste bezorgheden zijn:  

- Onwrikbare schotten leiden tot moeilijke 

leerloopbanen 

- Jongeren die onvoldoende arbeidsmarktrijp zijn bij 

het verlaten van de schoolbanken 

- Tekort aan NAFT trajecten  

- Impact ongekwalificeerd uitstromen  

- Wendbare leerloopbanen, ook richting buitengewoon 

onderwijs  

- Stagemogelijkheden ook bij lokale besturen  

 
Trefpuntbijeenkomst: Samen tegen Schooluitval   
 
De Helikoptergroep Onderwijs-Arbeidsmarkt brengt actuele 

thema’s op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt naar het 

Kempense werkveld d.m.v. de organisatie van 

trefpuntbijeenkomsten. Tijdens een trefpuntbijeenkomst 

worden belanghebbenden samengebracht en geven experten 

verdieping bij een actueel thema. Het doel is kennisdeling en 

het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden tussen de 

Kempense actoren. Op 28 november 2017 werd een eerste 

trefpuntbijeenkomst georganiseerd rond “Samen tegen 

schooluitval”. Daar werden workshops aangeboden rond de 

opmaak van een spijbelactieplan op lokaal niveau, warme 

overdracht, ouderondersteuning etc. De formule werd 
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positief geëvalueerd en zal in 2018 herhaald worden. 

 

 

 
 

 

Inclusieve economie: anderstalige nieuwkomers met 

een migratieachtergrond aan het werk  

De kerngroep leren en werken wil de beste 

arbeidsmarktondersteuning voor vluchtelingen en 

anderstalige nieuwkomers met een migratieachtergrond. In 

2016 werd een regionale task force vluchtelingen opgericht, 

een samenwerking tussen de OCMW’s, het Agentschap voor 

Inburgering en Integratie (AII) en VDAB in functie van het 

onthaal en screening van nieuwkomers en in het bijzonder 

vluchtelingen. Een jaar na deze oprichting werd een 

evaluatie gehouden van de samenwerking. De vaststelling 

werd gemaakt dat slechts een beperkt aantal vluchtelingen 

zijn ingeschreven bij VDAB. Om de oorzaken hiervan in kaart 

te brengen, nam de kerngroep Leren en Werken het initiatief 

om een bevraging te organiseren bij de LOI’s, OCMW’s, 

VDAB en het AII naar lacunes en verbeterpunten in het 

inburgeringstraject dat anderstalige nieuwkomers afleggen, 

en concreet waarom ze wel of niet worden toegeleid naar 

VDAB. In 2018 zal met de resultaten aan de slag worden 

gegaan om het traject en de samenwerking tussen de 

verschillende partners te verbeteren.  
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3. Pijler Ruimte om te ondernemen in 

een vlot bereikbare regio – 

trekkers IOK en provincie 

Antwerpen  

 

Deze pijler bestaat uit twee luiken: (1) ruimte en (2) 

mobiliteit.  

 

Onder ruimte zijn volgende acties opgenomen:  

1. Regiovorming in het kader van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen 

2. Ruimtelijk rendement verhogen  

3. Innovatieve projecten: Campina, Business Centre 

Treeport  

4. Bedrijventerreinenmanagement 

5. Kwalitatief acquisitie- en onthaalbeleid 

6. Detailhandelbeleid  

 

Onder het luik mobiliteit vallen deze acties:  

1. Fietsvervoer: analyse bovenlokaal fietsnetwerk, 

bedrijventerreinen, bedrijfsadvies, 

sensibiliseringsacties 

2. Openbaar vervoer: spoor, bus 

3. Uitvoering mobiliteitsstudie Noorderkempen en 

Middenkempen 

4. Capaciteitsknelpunten E313/E34/E19 

5. Watertruck + 

 

De pijler wordt beheerd door IOK en provincie Antwerpen via 

een kerngroep Space.Mob met volgende actoren: 

 IOK: Kris Vreys, directeur; Dimitri Deiteren, 

stafmedewerker en Nancy Peeters, 

stafmedewerker 
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 Provincie Antwerpen: Miranda Coppens, 

diensthoofd ruimtelijke planning, Myriam Rebahi, 

diensthoofd economie en Chris Brouwers, 

diensthoofd mobiliteit    

 Voka: Guy Beyens, adviseur mobiliteit 

 Unizo: Kristof Willekens, belangenbehartiger 

 POM Antwerpen: Luc Broos, directeur 

 VLAIO: Annemie Noordman, accountmanager  

 Coördinator Streekplatform Kempen: Dominique 

Van Dijck, coördinator  

     

De kerngroep Space.Mob is in 2017 2 keer samenkomen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In 2017 zijn volgende acties ontwikkeld:  
 
 

Actieprogramma:  Ruimte om te ondernemen in een 

vlot bereikbare regio  

1 Duurzame ruimtelijke 
inplanning 
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1.1 Bedrijventerreinen 
conform BRV 

Opvolgen ontwikkelingen BRV: o.a. toelichting 
Provinciale Nota Ruimte op de kerngroep Space.Mob 

 
Finaliseren brownfieldconvenanten Nyrstar en SAS 
Procedure RUP Transportzone Meer en Zinkstraat 

1.2 Duurzame projecten 
als katalysator voor 
innovatie 

Campina: tussentijdse evaluatie zowel ruimtelijk-
economisch als op het vlak van samenwerking tussen 

kennisinstellingen 
o.a.:  

Geothermie: warmtemakelaar (GTI-projectaanvraag). 
IOK screent verkavelingen/bedrijventerreinen op 

potentieel (o.a. Turnhout, Hoogstraten, Herentals, Geel, 
Kasterlee). Opvolging project Mol/Dessel 

Fietsostrade Balen-Herentals 
Toekomstvisie atoomdorp 

Opmaak PRUPS regionale ontsluitingen Geel en Mol 
Lancering Innovatiecampus Geel (29/05) 

Herontwikkeling Meer 
Start infrastructuurwerken Business Centre Treeport 

1.3 
Bedrijventerreinmanagem
ent 

Opstart op 2 bedrijvenzones 
Communicatie ifv interbedrijfssamenwerking 

1.4 Kwalitatief acquisitie- 
en onthaalbeleid 

De vraag naar BT is nu reeds groter dan het aanbod. 
Daarom geen nood aan een generiek acquisitiebeleid. 

Mogelijks wel in functie van Kempense ecosystemen en 
in functie van de promotie van het aanbod van de 

Kempense incubatie- en acceleratieorganisatie 

1.5 Detailhandelbeleid Verderzetting en opstart nieuwe coachingstrajecten in 
Kempense gemeenten (detailhandelcoach) 

 
Verkenning mogelijkheden Kempens model duurzame 

stadsdistributie 
(infosessie op 23-06). Voorlopig on hold. 

 
GTI projectaanvraag Straat in het Vizier  

 

2 Duurzame mobiliteit – 
fiets 

  

2.1 Analyse bovenlokaal 
functioneel fietsnetwerk 

Uitgevoerd in Noorderkempen en opgestart in  
Middenkempen 

Bespreking op het regionaal mobiliteitsoverleg  

2.2 Fietswaardigheid en 
bereikbaarheid van 
bedrijventerreinen 

Toepassen methodieken in ENA, na proefproject 
Kanaalkant 
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2.3 Bedrijfsadvies woon-
werk verkeer 

Bedrijfsadviezen 
Advies pendelfondsdossiers bij oproep 

2.4 Sensibiliseringsacties Geplande acties zijn niet haalbaar o.w.v. afkeuring 
Europees project COMBI 

Wel netwerk fietsende managers en bv. Fietsdag Geel 

3 Beter openbaar 
vervoersaanbod 

  

3.1 Spoor Kempens spoorplatform 
 

3.2 Bus Opvolgen Kempense vervoerregio: o.a. infosessie MOW, 
resultaten pilootprojecten  

4 Mobiliteit   

4.1 Mobiliteitsstudies 
Noorder- en 
Middenkempen 

Opmaak tracéstudies en onteigeningen ikv 
opwaardering N14 

ARO-project 
Rondweg Baarle-Hertog 
Uitvoeringsstudie R13 

Trajectcontroles Noorderkempen 
Ontwikkelen methodiek schakelroutes Herentals-

Turnhout 
 

Mobiliteitsstudie Middenkempen: deelname 
klankbordgroep 

 
Opmaak PRUPS regionale ontsluitingen Geel-Mol 

4.2 Capaciteitsknelpunten 
E313 

Inventarisatie prioriteiten wegenwerken en overleg 
AWV 

 
Bevraging bij de Kempense gemeentebesturen van 

knelpuntdossiers rond vastgoedtransacties (bij 
wegenwerken), overleg met afdeling 

Vastgoedtransacties en AWV Antwerpen, opmaak van 
een aanbevelingennota met afspraken i.f.v. een 

efficiëntere samenwerking 
 

Nota snelwegen op de planning 2018 

5 Watertruck+ Wordt  gecontinueerd buiten Europees project 

6. Kerngroep Space.MoB Bijeenkomsten kerngroep Space.MoB (voor- en najaar) 



  

In de kijker 
 
Prioritering Kempense wegenwerken voor een 
gedragen investeringsbeleid AWV   

 
In 2016 startte de kerngroep met een inventarisatie van de 

geplande wegenwerken in de regio. Aanleiding voor deze 

oefening is de vraag van Kempense gemeenten om meer 

transparantie en inspraak te hebben in de programmering 

van AWV. IOK heeft een bevraging georganiseerd bij de 29 

Kempense gemeenten die hun prioritaire wegenwerken 

hebben doorgegeven. Deze werden gesynthetiseerd in een 

overzichtstabel. In 2016 werd besloten om in 1ste instantie 

de fietsdossiers te evacueren en er een afzonderlijk 

Kempens fietsdossier van te maken. Van de wegendossiers 

werd een selectie gemaakt van een 20-tal prioritaire 

investeringen op basis van de categorisering van de wegen 

en de densiteit van de verkeersstromen. Deze lijst werd 

eveneens gevalideerd door de Kempense Conferentie van 

Burgemeesters.  

 

Op basis van deze Kempense prioriteitenlijst ging een 

delegatie van de Task Force op 5 juli in overleg met AWV 

provincie Antwerpen. Naast een grondige bespreking van de 

Kempense prioriteitenlijst werd gesproken over het 

verbeteren van de communicatie en de samenwerking met 

lokale besturen. Ook de ontwikkelingen inzake de 

vervoerregio werden besproken. Op 15 december heeft een 

2de overleg plaatsgevonden over de Kempense 

fietspadendossiers, het stedelijk plateau Turnhout en de 

budgetten AWV andere dan het 

meerjareninvesteringsprogramma.  
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Spoorplatform 
De regio blijft ijveren voor een structurele verbetering van 

de Kempense spoorinfrastructuur en dienstverlening. N.a.v. 

het overleg bij AWV werd de afspraak gemaakt om met een 

delegatie van Kempense federale parlementsleden, 

burgemeesters Herentals en Turnhout, alsook voorzitter en 

ondervoorzitter van het Streekplatform Kempen in overleg 

te gaan met NMBS en Infrabel over de 

samenwerkingsovereenkomst AWV-Infrabel inzake de 

ontsluiting van de stationsomgeving Herentals en de urgente 

noodzakelijke investeringen in de dienstverlening en de 

stationsinfrastructuur van Turnhout. 
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4. Pijler Welzijn en Zorg – trekker 

Stuurgroep Welzijn en zorg  
 
De pijlerwerking Welzijn en Zorg heeft volgende missie:  

“Elke Kempenaar heeft kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning 

afgestemd op zijn/haar werkelijke behoeften, vragen en 

doelstellingen met  het oog op een zo goed mogelijke 

kwaliteit van het leven. Dit betekent dat we als regio 

inzetten op integrale zorg en ondersteuning binnen de 

context van een zorgzame samenleving.”  

 

De pijler Welzijn en Zorg heeft een stuurgroep (SG) 

bestaande uit:  

 SEL Kempen: Linda Huybrechts, stafmedewerker 

innovatie De Voorzorg 

 ROG arr. Turnhout: Paul Maes, algemeen directeur ‘t 

Zwart Goor  

 Thomas More Kempen: Ellen Hooyberghs, 

stagecoördinator. Vanaf september Anne-Mie Sleurs 

 Regionaal Welzijnsoverleg Bijzondere Jeugdbestand: 

Magda Hooyberghs, algemeen directeur Cirkant vzw 

 CAW De Kempen: Frans Heylen, directeur  

 Welzijnszorg Kempen: Eric Nysmans, directeur; 

Severine Appelmans, stafmedewerker  

 UNIZO provincie Antwerpen: Mike Celis, zaakvoerder 

CT Paramedics    

 Streekplatform Kempen: Dominique Van Dijck 

 

De SG Welzijn en Zorg kwam in 2017 tweemaandelijks 

samen onder voorzitterschap van Mizel Gebruers, OCMW 

voorzitter Vorselaar.  

 

Er hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden van het 
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Kempens Welzijnsplatform: op 27 april werden 

gesprekstafels georganiseerd over de 

participatiemogelijkheden in het project buurtgerichte zorg. 

Op 28 september vond er een Kempens Welzijnsplatform 

plaats met gastsprekers Laurens Wynen, Daniël Janssens 

(Thomas More) en Ann Laurijssen (CIRIS) over omgaan met 

beroepsgeheim en vertrouwelijke info. 

  

Verder staan er twee werven centraal in deze pijler:1) 

aandachtsbuurten en 2) cultuursensitieve zorg.  

 

 
 

 

Samengevat werden in 2017 volgende acties ontwikkeld: 

  

Actieprogramma Welzijn en zorg 
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1 Missie, visie en actieplan 
Uitvoering actieplan Welzijn en zorg  

Bijeenkomsten stuurgroep Welzijn en Zorg  
 

2 Kempens Welzijnsplatform als 
trefpunt 

2 bijeenkomsten Kempens Welzijnsplatform 
 

3 Werven  
Uitvoering werf aandachtswijken en 

cultuursensitieve zorg  
Regionaal netwerk Huizen van het Kind  

 

 

In de kijker  

  

Buurtgerichte zorg in Kempense aandachtsbuurten  

 

Met dit pilootproject wil de SG Welzijn en Zorg een 

effectieve methodiek uitwerken om integrale zorg te bieden 

aan alle zorgbehoevende burgers zodat zij in de 

mogelijkheid verkeren om een kwaliteitsvol leven te leiden. 

Hiertoe wordt in 2 pilootgemeenten Balen en Ravels ingezet 

op: 

1) preventieve acties, waaronder het tegengaan van 

onderbescherming,  

2) de optimale afstemming van doelgerichte zorg en 

ondersteuning op de behoeften en vraag van burgers die 

zich in een kwetsbare positie bevinden en  

3) een buurtgerichte aanpak in wijken die meer aandacht 

verdienen omwille van een grote ruimtelijke concentratie 

van sociale, economische en ecologische problemen.  

 

In 2017 werden volgende acties opgezet:  

 Opmaak projectnota aandachtsbuurten 
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 Bepalen indicatoren om aandachtswijken in 

kaart te brengen  

 Indiening project “Wie zoekt die vindt” bij 

Leader 

 Zoektocht pilootgemeenten: verspreiding en 
verwerking vragenlijst aandachtsbuurten – 

gericht aanspreken OCMW-voorzitters – Keuze 

voor Balen en Ravels 

 Kick-off meeting voor de zorg- en 

welzijnssector op 16/6/17 samen met OCMW 

Balen en Ravels 

 

In het najaar 2017 werd gestart met het in kaart brengen 

van de buurten in Balen en Ravels om zicht te krijgen op de 

structurele en individuele factoren die een kwaliteitsvol 

leven bemoeilijken. Deze bevragingen moeten toelaten om 

een actieplan op te maken, waarmee men in 2018 in Balen 

en Ravels aan de slag zal gaan in lokale werkgroepen met 

participatie van de buurtbewoners. Thomas More – CEBUD 

zorgt voor wetenschappelijke ondersteuning van het 

project.    
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Cultuursensitieve zorg: We(l)zijn cultuursensitief 

  

In 2017 werd in overleg gegaan met het Turnhoutse 

netwerk cultuursensitieve zorg om regionale acties te 

bepalen.  

Samen met Agentschap voor Integratie en Inburgering een 

aanbod aan prikkelsessies uitgewerkt voor zorgactoren om 

binnen hun organisaties met het beleidsteam een 

denkproces op te starten of verdiepend te werken rond 

cultuursensitieve zorg. Eveneens in 2017 werd samen met 

het HIVSET een projectaanvraag ingediend bij Kom op 

Tegen Kanker. Met “We(l) zijn cultuursensitief” willen we 

drempels in de gezondheids- en welzijnszorg wegwerken 

zodat migranten en etnische minderheden met beperkte 

gezondheidsvaardigheden de nodige informatie in het kader 

van kankerpreventie, -zorg, -nazorg en palliatieve zorg 

toch kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. 

Dit omdat zorgcommunicatie naast inhoudelijk correct, ook 

toegankelijk, begrijpbaar en bruikbaar moet zijn voor alle 

betrokkenen.  

 

Faciliteren uitbouw regionaal netwerk Huizen van het 

Kind (HvhK) 

In 2017 heeft de SG Welzijn en Zorg gedurende enkele 

bijeenkomsten de vraag behandeld van Kind &Gezin (K&G) 

over hoe de brug te maken tussen de “lokale” netwerken 

Huis van het Kind en de regionale welzijn - & zorgactoren. 

Er werd in kaart gebracht bij welke regionale 

overlegstructuren K&G kan aansluiten. Ook de vraag om 

een casusoverleg kindermishandeling in heel de regio op te 

starten naar analogie met bestaande overlegplatform regio 

Balen-Dessel-Mol-Retie werd besproken. Na overleg met de 

lokale actoren werd dit voorlopig als niet haalbaar 

beschouwd.  
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5. Pijler Groene en Duurzame 

Kempen – Trekker IOK en RURANT 
 
In de pijler Groene en Duurzame Kempen wordt ingezet op 

een pakket aan klimaatacties, alsook acties in het kader 

van energie-efficiëntie en verduurzaming van het gedrag 

van de burger, bedrijven, scholen ect... in het kader van 

Kempen 2020. IOK is trekker van dit luik van de pijler. 

Daarnaast wordt werk gemaakt van het ontwikkelen van 

een gemeenschappelijke visie op de invulling van de 

Kempense open ruimte. RURANT trekt de acties onder dit 

luik.   

 

Het Strategisch overleg Kempen 2020 beheert de 

uitvoering van het Kempen 2020 programma. Deze groep 

bestaat uit:  

 IOK: Kris Vreys, directeur; Stijn Sneyers, 

diensthoofd; Ellen Leys, stafmedewerker 

 VITO: Peter Vercaemst, coördinator Horizon 2020 

 Provincie Antwerpen: Els Van Praet, adviseur; Hilde 

van Look, departementshoofd 

 Eandis: Ines Becue, hoofd energiediensten; Guy 

Cosyns, directeur klantenwerking  

 Infrax: Chris Buyse, directeur ICT; Dirk Schreurs 

 Kamp C: Peter-Paul Vandenberg, directeur  

 Voka: Frank Van Dael, adviseur   

 RURANT: Wim Poelmans, coördinator  

 Boerenbond: Lore van Looveren, regioconsulent; 

Gert Vandemoortel; provinciaal verantwoordelijke  

 Streekplatform Kempen: Kim Nevelsteen, 

stafmedewerker 

 

Het Strategisch Overleg Kempen 2020 komt 4 keer per jaar 
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samen. Op 10 maart vond het jaarlijkse Kempen 2020 

event plaats op de Veiling in Hoogstraten.  

 

 
 

In 2017 wordt er verder gewerkt op het pakket aan acties 

zoals in onderstaand schema  

beschreven. 
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Actieprogramma 2018  Groene en Duurzame Kempen 
 

1 Kempen2020 
  
  

1.1 Geothermie en 
warmtenetten 

Warmtemakelaars: samenwerking tussen IOK en VOKA voor 
de ontwikkeling van warmteprojecten.    

IOK screent verkavelingen en bedrijventerreinen op 
potentieel.  

Opvolgen projecten Mol/Dessel, Turnhout, Hoogstraten 
Opmaak Aanbevelingennota Warmteplan – overleg minister 

Tommelein en Schauvlieghe  

1.2 Collectieve 
wijkrenovaties 

Uitvoering wijkrenovatieprojecten  
Uitvoeringcampagne BEN-renovatie 

Energiemeesternetwerk  

1.3 
Energieconversiepar
k 

Uitvoering van een voorvergistingsinstallatie en de 
integratie in de bestaande composteringsinstallatie 

Voorbereiding dossiers inzake toepassing  van biogas 
(waaronder biomethaan) 

1.4 Energie uit 
hout/biomassa 

Proefproject korte omloophout op eigendom van IOK 
Uitvoering PDPO-project bij goedkeuring 

1.5 Klimaatscholen 

Traject lopende in 6 scholen: samenkomst technische en 
educatieve werkgroepen in scholen 

Uitvoering North Sea Region 2 IMPREZS (project to 
implement energy saving methods and programme for 

energy-efficient and nearly zero-energy schools) 

1.6 Klimaatacties in 
bedrijven 

Opstart VOKA Energie Community  
Traject nieuwbouw IOK bedrijventerreinen 

Traject nieuwbouw alle bedrijven 

1.7 Klimaatacties in 
de zorg 

Uitgevoerd bij Kempense ziekenhuizen.  
Uitbreiding naar woon-zorgcentra  

1.8 
Agroklimaatacties 

Uitvoering PDPO-project Agro Energie Netwerk 
Noorderkempen 

2 Open ruimte  Opstart KORP   

3 Innovatie en 
weerbaarheid 

Afstemming met partners 

4 Ruimtelijke 
rechtszekerheid en 
aanpak leegstand 

Afstemming met partners  
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In de kijker  
  
Kempense aanbevelingennota Warmteplan  

 

De Kempen beschikt over een zeer groot potentieel aan 

geothermie. Meer dan 1 GW warmte en ca. 400 MW 

elektriciteit kunnen duurzaam uit deze lokale energiebron 

geleverd worden. De uitdaging is om deze op een rationele 

en maatschappelijk gedragen manier te ontsluiten. 

In november 2016 ging de Task Force van het 

Streekplatform reeds een eerste maal in overleg met 

minister Tommelein. Op vraag van de minister werd samen 

met IOK, VOKA KvK Kempen, VITO, EANDIS en Janssen 

Pharmaceutica een voorstel uitgewerkt van flankerend 

beleid om een brede en versnelde uitrol van warmtenetten 

te realiseren. Zonder warmte-afname immers geen 

rendabele diepe geothermiecentrales. 

De regio schuift het bouwsteenprincipe naar voren: starten 

met lokale, kleinschalige satellietprojecten, waarbij 

warmteprojecten worden aangelegd die naderhand met 

elkaar worden verbonden en finaal aangesloten worden op 

een duurzame geothermie bron. Op vier terreinen dient de 

Vlaamse regering de komende jaren faciliterend beleid te 

ontwikkelen: 

 Financiële investeringssteun evenredig met andere 

energievormen, zoals biomassa, zonne-energie en 

windenergie. 

 Wijziging EPB-regelgeving, zodat hernieuwbare 

karakter van diepe geothermie ten volle wordt 

gehonoreerd. 

 Breng warmteprojecten in beeld en zet in op 

begeleiding op maat van bedrijven en gemeenten 

via de inzet van warmtemakelaars. 

 Zet in op het verminderen van risico’s door o.a. het 



 

47 
 

uitwerken van een garantieregeling om het risico op 

misboringen te verminderen. 

 

Op 21 april ging een delegatie van het Streekplatform 

Kempen, samen met de gouverneur en deputatie provincie 

Antwerpen in overleg met minister Tommelein en 

Schauvliege én dit met succes. Het merendeel van de 

Kempense aanbevelingen zijn overgenomen in het Vlaamse 

Warmteplan.  

 

KORP: Kempens Open Ruimte  Platform 

 

Doordat de open ruimte sterk versnipperd is en razendsnel 

verhard wordt, concurreren verschillende ruimtegebruikers 

meer dan eens met elkaar. Landbouwers willen meer grond 

om uit te breiden, particulieren willen weide voor hun 

paarden, commerciële bedrijven willen zich vestigen in de 

natuur, natuurbewegingen willen meer natuurgebied, 

gemeenten willen voldoende wooneenheden voor hun 

bewoners,… Met het KORP – het Kempens Open Ruimte 

Platform hebben Rurant, samen met het Regionaal 

Landschap Kleine en Grote Nete en Ar-Tur de handen in 

elkaar geslagen om de Kempense Open Ruimte te 

versterken en samen naar alternatieven en innovatieve 

oplossingen te zoeken. Dit binnen de contouren van het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de provinciale nota 

Ruimte. Het KORP wil een ontmoetingsplatform zijn dat 

inspireert, uitdaagt en stimuleert. Op 30 november werd 

het KORP gelanceerd. Gedurende een periode van 2 jaar 

zullen er vanuit het KORP verschillende acties en 

activiteiten opgezet worden. Het programma wordt in 2018 

gefinaliseerd.  
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6. Annex: Nucleair Veilige Kempen  
 

Het Streekplatform Kempen volgt het overleg binnen het 

RNC (de Regionale Nucleaire Coördinatiecel) op. Het RNC 

komt maandelijks samen, behalve in de zomermaanden. 

Het SPK voert het secretariaat van het RNC. 

 

Het RNC bestaat uit:  

 Gemeentebesturen Geel, Dessel, Mol, Retie 

 Lokale partnerschappen MONA en STORA 

IOK 

 Werkgevers- en werknemersorganisaties 

 SPK 

 NIRAS 

 FANC 

 Belgoprocess 

 SCK 

 FBFC 

 Streekplatform Kempen 
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In de kijker 

Op 13 november heeft Jef Imans, secretaris RNC, aan de 

Task Force toelichting gegeven over de belangrijkste 

ontwikkelingen op de Kempense nucleaire zone:  

- cAt-project  

- Myrrha  

- Berging B&C-afval 

- Veiligheid, FANC en noodplannen  

- Nucleaire bedrijvigheid  

- Werking RNC   

 

De Task Force heeft beslist om het standpunt Nucleair 

veilige Kempen uit 2010 te actualiseren.   

Verder werd het dossier Myrrha besproken op het Politiek 

Forum (1/12). In opvolging daarvan heeft de Task Force bij 

de federale regering gepleit om de financiering voor de 1ste 

fase van het Myrrha project te verzekeren.  
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Lijst met afkortingen  
 

AII  Agentschap voor Inburgering en Integratie  

AV Algemene Vergadering  

AWV Agentschap voor Wegen en Verkeer  
BEN-

renovatie Bijna-Energieneutrale renovatie  

BRV Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

BT Bedrijventerrein  

cAt categorie A-afval  

CEBUD  Centrum voor Budgetadvies- en onderzoek  

DYNAK Dynamisch Actieplan Kempen 

EFRO  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  

EPB Energieprestatieregelgeving  

ESF Europees Sociaal Fonds 

GTI  Gerichte Territoriale Investering  

GW gigawatt 

HvhK Huizen van het Kind 

IOK  
Intercommunale van de ontwikkeling van de 
Kempen  

K&G Kind & Gezin  

KORP Kempens Open Ruimte Platform 

KPI Kritische Prestatie Indicatoren 

KUL  Katholieke Universiteit Leuven  

LOI  Lokaal Opvanginitiatief  

OMC Open Manufacturing Campus  

PDPO Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling  

POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij  

PWA  Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap  

RESOC Regionaal Economisch-Sociaal Overlegcomité  
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RNC  Regionale Nucleaire Coördinatiecel  

ROP Regionaal Overlegplatform  

RUP Ruimtelijk Uitvoeringsplan  

SERR Sociaaleconomische Raad van de Regio  

SERV Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen 

SG Stuurgroep  

VIL  Vlaams Instituut voor de Logistiek  

VLAIO Vlaams Agentschap Innoveren en ondernemen 

WZK Welzijnszorg Kempen 
 

  
 

 


