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VOORWOORD  

Beste lezer  

 

2021 wordt een apart jaar voor het Streekplatform Kempen.  

 

Op basis van een eerdere negatieve evaluatie van Idea 

Consult besliste Minister Muyters de financiële ondersteuning 

van het ‘Vernieuwd streekbeleid’ niet te continueren. De 

succesvolle aanpak in de Kempen was eerder de 

uitzondering in het Vlaamse landschap. Ook deze Vlaamse 

regering besliste het sociaal-economisch streekbeleid en het 

bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid niet langer financieel te 

ondersteunen. 

 

Het provinciebestuur stelde de afgelopen periode eveneens 

vragen bij de streekwerkingen, waarin het streekbeleid 

wordt gecoördineerd. In een samenkomst op 10 september 

2020 werd het standpunt geformuleerd dat de provincie in 

de toekomst enkel wenst in te zetten op 3 zaken: 

- Slimme specialisaties 

- Regionaal accountmanagement (zoals bv. bij De Merode) 

- Projecten ter ondersteuning van de streek 

 

Tegelijkertijd werd meegegeven dat het provinciebestuur de 

‘coördinerende’ rol van het Streekplatform Kempen niet 

langer wil ondersteunen en dat er met ingang van 1 januari 

2021 geen financiële steun meer komt vanuit de provincie 

voor het Streekplatform Kempen. 

 

Toch blijft het belangrijk, vertrekkende van een visie, een 

gezamenlijke ‘Stem van de Kempense regio’ te hebben. De 

Kempen heeft meer dan ooit nood aan gezamenlijke 

belangenbehartiging. Vaak kijken we met grote ogen naar 

de aanpak in onze buurregio Limburg, waar, eendrachtig 

over partijgrenzen heen en met alle organisaties samen, de 

belangen van de regio worden behartigd. 



Bijgevolg zijn we het aan onze streek verplicht alle zeilen bij 

te zetten in functie van de continuering van een 

gecoördineerd streekoverleg voor de Kempen.  

 

Momenteel wordt het proces van regiovorming geïnitieerd 

door Minister Somers. De burgemeesters vormen voor de 

minister de spil van deze regiovorming. In onze regio wordt 

de regiovorming door de Conferentie van Kempense 

burgemeesters zelfs op een proactieve manier voorbereid. 

De Conferentie van Kempense burgemeesters nam eerder al 

een standpunt in dat ze de werking van het Streekplatform 

Kempen waardevol acht in de regiovorming. De 

betrokkenheid van de parlementsleden, de provincie, de 

middenveldorganisatie en de kennisinstellingen wordt door 

de Conferentie van Kempense burgemeesters als belangrijk 

beschouwd. Getuige daarvan was ook de steun die de 

burgemeesters uitspraken voor een blijvende financiering 

van het Streekplatform Kempen. 

 

2021 wordt dus een overgangsjaar. De vijf pijlers: 

‘ondernemen, innoveren en internationaliseren’, ‘leren & 

werken’, ‘welzijn & zorg’, ‘ruimte om te ondernemen & 

mobiliteit’, ‘groene & duurzame Kempen’ blijven nog steeds 

het kader voor regionale samenwerking. Ook de ambitie van 

het Kempenpact2030, namelijk een ondernemende, 

innoverende, warme, inclusieve, zorgzame en duurzame 

Kempen tegen 2030, blijft een rode draad in onze werking 

dit jaar. 

 

Weliswaar dringt een andere visie over de toekomstige 

governance zich noodgedwongen op.  

 

Maar deze uitdaging gaan we samen aan. Yes, we can. 

 

Ward Kennes  

Voorzitter Streekplatform Kempen 



Korte introductie in 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 

streekontwikkeling versterkt. Het 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 Kempense Burgemeesters.  

 

Het Streekplatform Kempen is actief op het vlak van het 

sociaal-economisch streekbeleid en het bovenlokaal 

werkgelegenheidsbeleid én geeft invulling aan de lokale 

vraag naar onderlinge afstemming, partnerschap en 

belangenbehartiging tussen de Kempense 

sociaaleconomische actoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Streekvisie 

VAN STREEKPACT NAAR KEMPENPACT2030 

 

Een belangrijke opdracht van het Streekplatform Kempen is 

de opmaak van een gezamenlijke toekomstvisie voor de 

sociaaleconomische ontwikkeling van de streek.  

 

In 2013 werd een Streekpact 2013-2018 opgemaakt met de 

stakeholders in de streek. Het zette de krijtlijnen uit van 

onze gemeenschappelijke ambitie en formuleerde concrete 

doelstellingen en actiepunten.  

Het Streekplatform zette 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 zijn inmiddels gefinancierd via het GTI Kempen. Het 

GTI Kempen staat voor Gerichte Territoriale Investering 

Kempen en is een onderdeel van EFRO en ESF Vlaanderen. 

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

euro beschikbaar voor de Kempen.  

 

Beide streekdocumenten zullen in een Kempenpact2030 een 

geactualiseerd en vernieuwd elan krijgen. Het 

Kempenpact2030 is – in tegenstelling tot het Streekpact – 

geen decretaal verplicht document – maar een gedragen 

Kempense toekomstvisie. In 2019 namen we al een aanloop 

naar een nieuwe Streekvisie met een sociaaleconomische 

analyse en een Toekomstforum. In 2020 werd het 

streekpact afgewerkt. In het eerste kwartaal van 2021 zal 

het Kempenpact2030 aan de gemeentebesturen en diverse 

organisaties ter goedkeuring worden voorgelegd. 



Krijtlijnen van een vernieuwde werking 

Gezamenlijke stem van de streek – visievorming 

Het Streekplatform Kempen vormt de gezamenlijke stem van de 

streek, dit in de domeinen van het sociaal-economisch 

streekbeleid en het bovenlokaal tewerkstellingsbeleid. 

Het optreden van het Streekplatform Kempen wordt gekaderd in 

een compact meerjarenprogramma, actieprogramma’s, 

memoranda,…. 

Het Streekplatform Kempen kan ook de stem versterken van de 

individuele organisaties die daar het Streekplatform Kempen om 

verzoeken; dit is de rol van klankversterker. 

Belangenbehartiger 

Gezamenlijke en gecoördineerde belangenbehartiging wordt de 

belangrijkste activiteit. Hiervoor is een goede open relatie nodig 

met vele actoren. In plaats van echter zelf aan te schuiven in 

vele platformen, brengen we deze platformen en organisaties 

naar de Task Force, waardoor een rechtstreekse dialoog 

ontstaat, gericht op belangenbehartiging. Een goede 

agendasetting en voorbereiding wordt nog belangrijker. Op deze 

wijze zal het Streekplatform Kempen haar relevantie steeds 

opnieuw moeten bewijzen. 

Grotere verantwoordelijkheid van actoren 

Het Streekplatform Kempen is geen projectenorganisatie. Voor 

de uitvoering van haar visie rekent het Streekplatform Kempen 

op andere organisaties, die zich daar duidelijk willen voor 

engageren en daarvoor aan de streek ook rekenschap willen 

afleggen. 

In de voorbije periode was het de ambitie van het 

Streekplatform Kempen om complexere projecten, die niet tot de 

focus van 1 organisatie alleen behoorden, maar waarvoor een 

netwerk aan organisaties nodig was, te begeleiden. Dit was niet 

altijd even succesvol. Vaak had het Streekplatform Kempen 

hiervoor te weinig doorzettingskracht. 



Geen of zeer beperkte rol als netwerker/makelaar 

De voorbije jaren participeerden medewerkers van het 

Streekplatform Kempen aan vele netwerken in de regio of zelfs 

aan de governance van individuele projecten. Dit wordt 

stopgezet. Deze rol wordt verder opgenomen door de 

‘netwerkspelers’. 

In het domein ‘Leren en werken’ was deze rol het grootst, ook al 

leidde dit nauwelijks tot beleidsmatige besprekingen op de Task 

Force. Met betrekking tot deze pijler wordt een regionaal overleg 

tussen de sociale partners geïnitieerd, dit om de krijtlijnen en de 

governance opnieuw op scherp te plaatsen. 

Regionaal sociaal overleg 

Nieuw is dat het regionaal sociaal overleg tussen de sociale 

partners opnieuw wordt geïnitieerd. Dit speelt in op het 

standpunt van de Vlaamse sociale partners, verwoord in het 

SERV-advies. Het is aan de sociale partners zelf om de 

gezamenlijke agenda te bepalen 

Eén van de uitdagingen is alvast de krijtlijnen en de governance 

van de pijler ‘Leren en werken’ terug op scherp te plaatsen en de 

agenda van de Task force te voeden met items vanuit 

arbeidsmarktbeleid. 

Ondersteuning  

De werking van het Streekplatform Kempen wordt ondersteund 

door een medewerker van IOK. Over een mogelijke 

ondersteuning door het provinciebestuur dienen de gesprekken 

nog afgerond te worden.  

Deze medewerkers blijven formeel werknemer bij hun 

respectieve besturen, maar opereren gezamenlijk als team loyaal 

aan de opdrachten van de Task force van het Streekplatform 

Kempen. 

 

 

  



VIJF PIJLERS EN ÉÉN ANNEX 

Het Streekplatform Kempen werkt rond 5 pijlers: 

 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. 

 

Voor elk van de 5 actiedomeinen wordt samen met de actuele 

trekkers een vernieuwde coördinerende rol en governance, in 

relatie tot de stakeholders en de Task Force, voorbereid.  

 

  



GOVERNANCE 

De governance van het Streekplatform Kempen speelt zich af op 

drie niveaus:  

- Task Force: Raad van Bestuur en motor van het 

streekbeleid  

- Algemene Vergadering: klankbord, forum voor 

ontmoeting en co-creatie met lokale besturen en 

stakeholders  

- Dagelijks bestuur 

 

1  TASK FORCE 

Het Streekplatform Kempen wordt bestuurd door een Task Force. 

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

Task Force organiseert de beleidsbeïnvloeding en de 

belangenbehartiging voor de regio. De Task Force komt 

maandelijks samen. De agenda wordt gestoffeerd door de 

streekvisie, de memoranda, de Kempenpact 2030-projecten, de 

actuele streekontwikkelingen en prioritaire dossiers.  

 

Het voorzitterschap van het Streekplatform Kempen is in handen 

van Ward Kennes (voorzitter Conferentie van Kempense 

Burgmeesters, burgemeester van Kasterlee). De 1ste 

ondervoorzitter is Tine Van der Vloet (Vlaams parlementslid voor 

N-VA). De functie van 2de ondervoorzitter – iemand van de 

sociale partners – is vacant en zal in 2021 ingevuld worden. Kris 

Vreys, directeur IOK is secretaris van de vzw.  

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 u een overzicht van de leden van de Task Force (23 

november 2020).  
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 Conferentie van Kempense 

Burgemeesters 
Ward Kennes 

IOK 
Inge Van Goubergen 

Kris Vreys (secretaris) 

Provincie Antwerpen 
Kathleen Helsen 

Jan De Haes 

Welzijnszorg Kempen Eric Nysmans 
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Voka Tom Laveren 

Unizo Carl Van Dyck 

Boerenbond Michiel Sels  

ACV Lieve Cox 

ABVV Iris Baetens 

ACLVB Wim Storms 
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CD&V Tinne Rombouts 

Groen Kim Buyst 

N-VA Tine Van der Vloet 

Open VLD Marianne Verhaert 

sp.a Hannes Anaf 

 

Vlaams Belang Reccino Van Lommel 

In 2020 werd algemeen directeur Stijn Coenen van Thomas More 

namens de kennisinstellingen toegevoegd aan de Task Force.  

 

2  ALGEMENE VERGADERING 

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 diverse groep van strategische 

partners die een fundamentele bijdrage leveren aan een 

gedragen streekvisie en de uitwerking van het actieplan.  

De Algemene Vergadering komt twee keer per jaar samen.   

Een overzicht van de leden van onze Algemene Vergadering 

vindt u online. 

 

3  DAGELIJKS BESTUUR 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter, 

ondervoorzitters, een provinciale gedeputeerde, een 

vertegenwoordiger van de sociale partners (andere dan de 

ondervoorzitter) en de secretaris van de vzw. De samenstelling 

van het dagelijks bestuur zal in 2021 geactualiseerd worden. Het 

belang van het dagelijks bestuur in functie van de voorbereiding 

van de strategische agendavorming zal toenemen. 

 

STREEKTEAM 

Het Streekteam ondergaat de belangrijkste impact van de 

hervormingen, vermits het Streekplatform Kempen niet langer 

beschikt over 2 eigen inhoudelijke medewerkers. 

IOK engageert zich de werking van het Streekplatform Kempen 

te ondersteunen. Met het provinciebestuur moeten hieromtrent 

nog afspraken gemaakt worden. 

Een hernieuwde dynamiek tussen deze medewerkers en de 

medewerkers van diverse andere netwerkspelers en organisaties 

zal gevonden moeten worden. Hierover zullen vernieuwde 

afspraken moeten gemaakt worden. 

 

 

  

http://streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2020/09/2020-Samenstelling-Algemene-Vergadering-Streekplatform-Kempen.pdf


Actieprogramma 

 

1 PIJLER ONDERNEMEN, INNOVEREN EN 

INTERNATIONALISEREN  

Campus Campina vormt mee de basis voor deze pijlerwerking en 

heeft volgende doelstellingen: 

- branding van de Kempen als innoverende en ondernemende 

regio; 

- innovatie en ondernemerschap binnen de Kempen 

stimuleren, koesteren en ontwikkelen; 

- innovatief ondernemerschap aantrekken binnen de 

Kempense speerpuntsectoren: industry 4.0 – smart 

processing, health economy, agro-food, biobased economy. 

Campus Campina activeert een bestaand netwerk: KU Leuven, 

Thomas More, VOKA-Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, 

UNIZO provincie Antwerpen, VLAIO-Team Bedrijfstrajecten en 

IOK, dat uiteraard in de praktijk (ad hoc) zal verbreed worden 

indien nuttig en nodig (zie Kempenpact2030-project). 

 

2 PIJLER LEREN EN WERKEN  

Een in 2021 op te starten regionaal sociaal overleg zal een 

geactualiseerd programma opmaken met betrekking tot het 

Kempense arbeidsmarktbeleid. 

Met betrekking tot de regierol sociale economie kan Welzijnszorg 

Kempen op Kempens niveau de netwerking tussen de ‘zonale’ 

regisseurs faciliteren.  

Onderwijs en arbeidsmarkt kan een thema worden waar de 

provincie een regionale aanpak kan faciliteren. Hierover dienen 

nog afspraken gemaakt te worden 

 

3 PIJLER RUIMTE OM TE ONDERNEMEN IN EEN VLOT 

BEREIKBARE REGIO  
De regionale mobiliteitsvisie wordt momenteel vorm gegeven 

door de Vervoerregio Kempen. 

Wat ruimtelijke ordening betreft, wordt verwezen naar 

doelstellingen van het KRAK-project: ‘Een samenwerkingsmodel 



met partners en experten uitbouwen om te werken aan de 

ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van de Kempense dorpen 

en steden, en dit met behoud van identiteit: samenwerken, 

agenderen, inspireren, experimenteren, implementeren in lokaal 

beleid, reflecteren, steeds weer terugkoppelen.’ 

 

Voor de governance wordt gekeken naar het ‘Netwerk Ruimte 

Kempen’ met volgende partners: IOK, Provincie Antwerpen, 

RURANT, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (incl. 

erfgoedcellen), en ARTUR. Zij starten een intensief 

samenwerkingsverband met periodiek overleg op. 

 

4 PIJLER 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.”  

 
Momenteel wordt in de schoot van de Conferentie van Kempense 

burgemeesters gewerkt aan een toekomstig regionaal zorg- en 

welzijnsbeleid. 

 

Het toekomstige ‘Regionaal Zorgplatform Kempen’ zal de 

coördinerende rol overnemen. Dit Kempens project is een 

Vlaams pilootproject. Trekkers zijn momenteel Welzijnszorg 

Kempen, LOGO en PNAT. 

Momenteel is er nog geen wettelijk kader, en dus ook geen 
formele beslissingsorganen. Dit  wordt pas tegen eind volgend jaar 
verwacht. Tussentijds kan Welzijnszorg Kempen de coördinerende 
rol voor deze pijler waarnemen. 
 



5 PIJLER GROENE EN DUURZAME KEMPEN  

In de pijler Groene en duurzame Kempen wordt ingezet op 

klimaatacties, zoals toepassingen in hernieuwbare energie, 

verbeteren van energie-efficiëntie en verduurzaming van het 

gedrag van de burger, bedrijven, scholen etc. in het kader van 

Kempen2030.  

Daarnaast geven we in 2021 mee vorm aan de invulling van het 

vernieuwde burgemeestersconvenant in functie van de 

klimaatdoelstellingen 2030. Het nieuwe streekprogramma 

Kempen2030 stelt een CO2-reductie van 40% tegen 2030 

voorop. 

In de pijler wordt ook ingezet op het versterken van de 

Kempense open ruimte.  

 

Het ‘Kempen 2030-programma heeft een eigen strategisch 

overleg. Dit strategisch overleg wordt voorgezeten door IOK, als 

territoriaal coördinator van het Kempen 2030-programma. 

Volgende partijen maken er ook deel van uit: provincie 

Antwerpen (territoriaal coördinator), Fluvius, VITO, Boerenbond, 

Kamp C, VOKA, UNIZO, Rurant, Regionaal Landschap Kleine en 

Grote Nete,  de bosgroepen, Vormingplus Kempen, Thomas More 

(kenniscentrum energie), Campina Energie en VEB 

 

6 ANNEX: NUCLEAIR VEILIGE KEMPEN 

Het Streekplatform Kempen volgt het overleg binnen het RNC 

(de Regionale Nucleaire Coördinatiecel) op. Het vernieuwde 

standpunt Nucleair Veilige Kempen is de leidraad. Het RNC komt 

1 x per kwartaal samen.  

Vanaf 2021 voert het Streekplatform Kempen het secretariaat 

van het RNC zelf, maar zal zich hiervoor laten bijstaan door een 

externe partij. Hierover dienen verdere afspraken gemaakt te 

worden met het RNC en de nucleaire bedrijven. 

Het RNC bestaat uit:  

 Gemeentebesturen Geel, Dessel, Mol, Retie 

 Lokale partnerschappen MONA en STORA 

IOK 



 Werkgevers- en werknemersorganisaties 

 Blenders 

 NIRAS 

 FANC 

 Belgoprocess 

 SCK 

 FBFC 

 Streekplatform Kempen 

 

 

7 KEMPENPACT2030 

De sociaaleconomische analyse en het Toekomstforum vormden 

de voedingsbodem voor een ambitieuze Kempenvisie. Hierbij zijn  

drie strategische ambities voor de toekomstige Kempen 

benoemd: 

- in 2030 is de Kempen duurzaam  

- in 2030 is de Kempen warm, inclusief en zorgzaam 

- in 2030 is de Kempen ondernemend en innovatief 

Om deze ambities te verwezenlijken zijn er tijdens het 

Toekomstforum eveneens concrete projectideeën geformuleerd 

(hefboomprojecten). De nadruk ligt hierbij op organisatie- en 

domeinoverstijgend samenwerken. Het gaat over de volgende 

projecten1: 

- Careheart Kempen 

- Campus Campina 

- Inclusieve economie 

- Samen elk talent laten tellen 

- Kempen Voedselslim 

- KRAK – Kempense ruimtekatalysator 

- Vieve Kempen 

                                              
1 Zo is het overleg rond de mogelijkheid van een nationaal park in de Kempen 

uitgesteld totdat de Vlaamse regelgeving de nodige duidelijkheid geeft inzake de 
voorwaarden van erkenning, rechtszekerheid voor de landbouwsector en mogelijk 

flankerend beleid. Bij de opmaak van het Kempenpact2030 was het nog te 
onduidelijk wat de impact van een gebiedserkenning ‘nationaal park’ zou zijn voor 

de  verschillende actoren in het gebied. 

 



- KempENergiek 

- HAI Tech Fonds 

- Wereldexpo 

 

Het eindresultaat wordt een visiedocument, het 

Kempenpact2030, gedragen door een breed Kempens 

maatschappelijk speelveld. Samen richting een nog mooiere 

Kempen, voor en door de Kempenaar. 

 

Na het tweedaags ‘Toekomstforum’ in 2019 moet vooral het 

enthousiasme van vele Kempense organisaties onthouden 

worden. De ‘coalition of the willing’ was hartverwarmend. 

Dit geloof vertaalde zich toen in goede doelstellingen en 

projectideeën voor de Kempen, maar vandaag nog onvoldoende 

tot uitvoerbare projecten. Het voluntarisme botste tegen zijn 

grenzen. De roep voor ambtelijke ondersteuning (bv. intendant) 

was te horen. 

 

In 2021 zullen de verschillende teams die sinds het 

Toekomstforum werken aan de uitwerking van de projectideeën 

de bijkomende ondersteuning kunnen krijgen vanuit Kempense 

organisaties die zich hiertoe geroepen voelen, die zich 

engageren, aanspreekbaar zijn door het Streekplatform Kempen 

en bereid zijn rekenschap af te leggen. Hiertoe zullen verdere 

afspraken gemaakt  worden, met het oog op het behoud van de 

verfrissende dynamiek enerzijds en de realisatie anderzijds. 

 

 

 

 

 

 


