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INLEIDING EErlijk, 2021 is niEt zomaar samEn tE vattEn in 
EEn kortE inlEiding. 2021 was in de eerste plaats 
ons feestjaar – Werkmmaat 10 jaar. Gelukkig konden 
we dit jaar terug onze Werkmmaat collega’s verwen-
nen op ons personeelsfeest. Maar de voorbije 12 maan-
den waren niet steeds gekleurd met zonneschijn.

naar mijn aanvoElEn was 2021 vooral EEn zoEk-
tocht hoe we onze organisatie verder in goede ba-
nen moeten leiden. Sinds 2011 is Werkmmaat sterk 
gegroeid in aantal medewerkers en deelprojecten. 
We mogen daar best fier op zijn. Maar deze groei 
roept ook vragen op. Hoe bouwen we een structuur 
uit waarbij er op een formelere manier leiding en 
sturing wordt uitgebouwd, zonder afbraak te doen 
aan de dynamiek van de verschillende deelprojec-
ten? Verder kampten we voor de eerste keer in ons 
bestaan met rode cijfers. Het financieel rendement 
van onze werking daalt. Dankzij een straffe inspan-
ning van onze Werkmmaaten konden we een groot 
financieel tekort in het vierde kwartaal weg werken. 
Het voortdurend innoveren en dit gecombineerd 
met de pittige uitdaging om onze Werkmmaaten op 
te leiden en toe te leiden naar een job in het regulier 
arbeidscircuit weegt zwaar door bij de omkadering. 
Verschillende van onze collega’s hebben dit jaar 
even een time-out moeten nemen. 

Pijnlijk was vooral hEt vErtrEk van vErschil-
lEndE waardEvollE collEga’s. Ik denk hier-
bij aan Nashouan Abdulahad, Bram Dekoning en 
mijn kwaliteitsmaatje Thi Dung Dang. Collega’s 
die mee borg hebben gestaan voor de werking van 
Werkmmaat, maar omwille van onvrede andere 
keuzes hebben gemaakt. Ik verwijs hier ook naar het 
vroegtijdig vertrek van Stef Bossaerts als innovatief 
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coördinator. Het algemeen welbevinden binnen de 
omkadering scoorde niet hoog in 2021. Ook onze ja-
renlange samenwerking met Zanzibar in De Ruien 
kwam formeel tot een einde.

maar 2021 stond voor mij ook in hEt tEkEn van 
vEErkracht. Mede dankzij de steun van hr advi-
seur Stephanie Cael vonden we binnen de omka-
dering terug de nodige rust en vertrouwen. Sam 
Verhaert van het bureau Plant a Flag tekende samen 
met ons een hernieuwde missie en toekomstplan 
2030 uit. We kijken fier terug op het eerste werkings-
jaar van twee fantastische deelprojecten: De Wiel-
redders en City Camping Antwerp. Verschillende 
van onze Werkmmaaten vonden een job in het re-
gulier arbeidscircuit. We behaalden met glans ons 
kwaliteitslabel. Onze Raad van Bestuur werd ver-
nieuwd en verstevigd. Allemaal dankzij de inzet van 
de groeiende groep van Werkmmaat collega’s.

hEt uitschrijvEn van dit jaarvErslag roEPt 
voor mij dan ook hEEl wat EmotiE oP. Ik had 10 
jaar Werkmmaat misschien wel wat feestelijker ge-
droomd. Het is wel een jaar geweest waarin we heel 
diep zijn gegaan, maar ook onze rug hebben gerecht. 
Een jaar waar we een stevige basis hebben kunnen 
leggen voor onze werking naar 2030. Een jaar waarin 
we voluit beseft hebben dat we Werkmmaat allen 
maar kunnen blijven realiseren als echte maten. 

EEn jaarvErslag is EEn oEfEning in bEschEi-
dEnhEid En dankbaarhEid. Heel onze werking 
draait op de inzet van alle collega’s van Werkmmaat. 
Op het vertrouwen van zoveel partners waanron-
der de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, 
de verschillende lokale besturen en de nmbs. Maar 
ook onze klanten die via één van onze projecten 
beroep doen op onze diensten. Op het groeiend net-

raad van bEstuur

Cedric Jonckheere
Dirk Van Halen

Francis De Schutter
Jan Van den Eynde

Joost Fillet
Marina Ghersin
Sven Huysmans 
Tania Vanuyten 
Tom Van De Vel 

Veronique Aps

werk van bedrijven waar we mee samen werken i.f.v. 
doorstroom van onze collega’s. Op de onmisbare cij-
ferkunsten van Hans Van Hoeydonck. Op de onmis-
bare steun van onze Raad van Bestuur.

Veel Werkmmaat leesplezier! 

Erwin Lauriks
Coördinator vzw Werkmmaat
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CREATIE VAN  
COMPETENTIE- 

GERICHTE JOBS  
EN COACHING  

NAAR WERK

In 2021 vierden we met Werkmmaat ons 10 jarig 
bestaan. Weliswaar niet met grote festiviteiten, 
maar wel door het hertekenen van onze missie en 
het uitwerken van een toekomstplan naar 2030.

Dankzij de financiële steun van de Vlaamse over-
heid konden we hiervoor een creatieve en boeiende 
samenwerking opbouwen met Sam Verhaert van 
het marketingbureau Plant a Flag. In nauw samen-
spel met de coördinatiecel (Thi Dung Dang, Stef 
Bossaerts en Erwin Lauriks), de omkaderingsploeg 
en de Raad van Bestuur werkten we een herwerkte 
missie/brandpaper uit die geconcretiseerd werd in 
een planning naar 2030.

De voornaamste kernpunten:
 ▶  We creëren werk voor fiere mensen en bieden 

hierbij ondersteuning aan bedrijven en onder-
nemingen voor hun lokale noden.

 ▶  Je kan werken met Werkmmaat of samen-
werken met Werkmmaat. We bieden compe-
tentiegerichte jobs aan en spelen in op lokale 
noden van overheden, bedrijven en organisa-
ties. We brengen sociale en reguliere economie 
bij elkaar en maken de werkvloer van overhe-
den en bedrijven inclusief.

 ▶  Onze expertises: klus & renovatie, fiets & 
mobiliteit, toerisme & onderhoud & uitbating, 
cultuur & diversiteit.

 ▶  We zijn een innovatieve ondernemer, niet bang 
om mee te investeren in nieuwe projecten.

 ▶  We voelen ons thuis in ons werkingsgebied: 
Antwerpen, Zuidrand en Lier.

 
 

1
AANSCHERPEN  

VAN ONZE  
MISSIE EN ONS 

TOEKOMSTPLAN 
NAAR 2030

▶



 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021     1312     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 

Vanaf 1 januari 2023 zal onze werking ingekanteld 
worden binnen Maatwerk. We willen hierbij ons 
dna rond lokale diensten economie zoveel mogelijk 
blijven continueren.

De werking van vzw Werkmmaat is volledig te ka-
deren binnen de Vlaamse regelgeving rond de Loka-
le Diensten Economie (lde). In de loop van de voor-
bije 12 jaren hebben we stelselmatig goedkeuring 
gekregen om het aantal doelgroepmedewerkers op 
te trekken naar 53 vte’s met een statuut lde/sIne.

Binnen Werkmmaat hebben we ook vier mede-
werkers in dienst met het statuut van een arbeids-
handicap (vop/sIne).

Op 8 oktober 2021 hebben we van Vlaams minister 
Hilde Crevits bericht gekregen dat we ons lde conti-
gent mogen uitbreiden met 9 vte. Dit naar aanleiding 
van een oproep van onze Vlaamse administratie rond 
uitbreiding van lde plaatsen. Dit betekent dus dat 
we met Werkmmaat in totaal 62 lde medewerkers 
kunnen inschakelen in onze deelprojecten.

STRUCTUUR 
VZW  

WERKMMAAT

2

LDE projEct

DoELgroEp-
mEDEwErkErs 

binnEn LDE

DoELgroEp-
mEDEwErkErs 

buitEn LDE
Evenemententeam 20 2
Toerisme Antwerpen 8 0
Cultuurnetwerkers 8 0
Fietspunt Mortsel-Boechout- 
Hove-Kontich-Lint-Edegem

5 0

Werkmmaat Lier 12 1,4
ToTaal 53 VTE 3,4 VTE

Bij verschillende van onze projecten wordt het voor-
ziene kader van lde-medewerkers aangevuld met 
doelgroepmedewerkers met een artikel 60 statuut. 
Hiertoe werden er samenwerkingscontracten afge-
sloten met de oCmw’s van Antwerpen, Lier en Zora 
Werkt (samenwerkingsverband  oCmw’s Zuidrand 
Antwerpen).

In het kader van onze werking op het Steenplein In 

We willen hierbij ook aangeven dat we er niet in ge-
slaagd zijn om dit contigent van artikel 60 mede-
werkers in te vullen. Dit omwille van de moeilijke 
toeleiding door de betrokken oCmw’s. Een pro-
bleem dat zich ook stelt bij onze collega’s sociale 
economie in Antwerpen.

Werkmmaat is vanaf 2018 erkend als werkervarings-
partner binnen Duaal Leren en dit voor twee specifieke 
functies: polyvalent onderhoudswerker gebouwen en 
fietshersteller. Verder bieden we ook werkervarings-
stages aan in samenwerking met ondermeer vdab en 
gtb. Werkmmaat wordt ook betrokken in het kader 
van uitvoering van alternatieve tuchtstraffen.

Gezien het takenpakket binnen onze lde projecten 
werken we vooral met mannelijke doelgroep mede-
werkers. In 2021 tellen we 63 lde/sIne/vop mede-
werkers waarvan 87% mannen en 13% vrouwen.

LDE projEct
ArtikEL 60  
mEDEwErkErs

Evenemententeam 8 VTE
Toerisme Antwerpen 4 VTE
fietspunt Mortsel-Boechout- 
Hove-Kontich-Lint-Edegem

6 VTE van OCMW Antwerpen,  
2 VTE Zora Werkt

Werkmmaat Lier 1  VTE OCMW Antwerpen  
5 VTE OCMW Lier

ToTaal 26 VTE 
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Zoals in de voorbije jaren hebben we in 2021 hebben 
nog steeds een relatief oudere groep van personeels-
leden: 42,7% is ouder dan 45 jaar en 22% is ouder dan 
55 jaar. 

Voor elk van de lde projecten is er binnen de omka-
dering van vzw Werkmmaat een verantwoordelijke 
aangesteld. Deze collega staat in voor de begeleiding 
van zijn doelgroep medewerkers en de realisatie van 
de opdrachtverklaring van zijn/haar project.

LDE projEct VErAntwoorDELijkE wErkmmAAt
Evenemententeam Luc Roothoofd: projectcoördinator

Peter Luyckx
Steven Meeus
Koen Lambrechts
Nico Van Hullebusch
David Van Laer

Toerisme  
Antwerpen

Willem Storms: projectcoördinator
Ivan Weerts
Dorien Nuyts

Cultuurnetwerkers Malikka Bouaissa: project-
coördinator

fietspunt Mortsel- 
Boechout- Hove- 
Kontich- Lint-  
Edegem

Luc Troonbeeckx: project-
coördinator 
Nashouan Abdulahad (tot en met 
juni 2021)

Werkmmaat Lier Jeroen Roekens
Tom De Ridder
Bram Dekoning (tot en met  
oktober 2021)

Naast deze projectverantwoordelijken zijn er speci-
fieke opdrachten toegewezen aan collega’s:

Begeleider traject en 
werk

Bram Dekoning (tot en 
met oktober 2021)
Hilde Van Walleghem
Malikka Bouaissa

Taalcoach Hanne Holvoet
Preventieadviseur Ivan Weerts
Ondersteuner HR & 
Office

Marjolijn Callaerts

Kwaliteitscoördinator Thi Dung Dang
Innovatief coördinator Stef Bossaerts (tot en 

met oktober 2021)
Algemeen coördinator Erwin Lauriks

In 2021 hebben we met de steun van het esF Dri-
ve project een nieuw organogram uitgewerkt van 
Werkmmaat. Dit in samenwerking met Stéphanie 
Cael van het hr bureau Grow for it. In dit organo-
gram hebben we enkele nieuwe krachtlijnen uitge-
tekend voor onze werking van Werkmmaat:

 ▶  Onze operationele projecten worden gebun-
deld in 4 sectoren.

 ▶  Voor elk project wordt een projectcoördinator 
aangesteld. Maandelijks is er een projectoverleg 
met de verschillende projectcoördinatoren en 
de algemene coördinatoren van Werkmmaat.

 ▶  Er wordt een coördinatiecel samengesteld met 
een kwaliteitscoördinator, operationeel coördi-
nator en algemeen coördinator.

LDE projEct mAnnEn VrouwEn

Evenemententeam 21 1
Toerisme Antwerpen 7 1 
Cultuurnetwerkers 4 4
fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem 5 0
Werkmmaat Lier 12 2
ToTaal 49 8
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Doelstelling van dit nieuwe organogram is om voldoen-
de verantwoordelijkheid/betrokkenheid/inspraak te 
blijven bieden aan de Werkmmaat collega’s.

ORGANOGRAM WERKMMAAT

ORGANOGRAM 2021

KWALITEITS 
COÖRDINATOR

ALGEMEEN
COÖRDINATOR

OPERATIONEEL
COÖRDINATOR

PROJECTOVERLEG COÖRDINATIECEL

ONDERSTEUNENDE  
DIENSTEN:

HR & OFFICE 
PREVENTIE

COACHES 
& TAALCOACH

EXTERN ADVIES
& DIENSTVERLENING:

FINANCIEEL
ICT

COMMUNICATIE
HR

ANDERE

ALGEMENE 
VERGADERING

RAAD VAN
BESTUUR

TOERISMECULTUURFIETSKLUS

De vestigingsplaatsen van Werkmmaat zijn ver-
spreid in de regio Antwerpen. Vanaf 1 juni 2021 zijn 
we met ons secretariaat verhuisd naar de Luchtha-
venlei 7A te 2100 Deurne, tevens ons nieuw officieel 
adres van Werkmmaat.

Magazijn Evenemententeam Herentalsebaan 285 Borsbeek
Toerisme Antwerpen Cruiseterminal Steenplein (tot eind oktober – is 

afgebroken omwille van heraanleg Steenplein)
Ruihuis Suikerrui 21 Antwerpen

De Wielredders Paardenmarkt 33 Antwerpen
fietspunt Mortsel-Boechout- 
Hove-Kontich-Lint-Edegem

NMBS station Mortsel Oude God
Atelier op fort 4

fietspunt Lier NMBS station Lier
Magazijn Lispersteenweg 325B Lier

Toerisme Lier Baron Opsomer museum Florent Van  
Cauwenberghstraat

Spelen in Lier Stadspark Netelaan lier
Leescafé bibliotheek Deensestraat 5 Lier
Secretariaat Mechelesesteenweg 128-136 Antwerpen

Luchthavenlei 7A Deurne (vanaf 1 juni 2021)
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Het versterken van de algemene en technische com-
petenties van onze doelgroep medewerkers kan enkel 
gerealiseerd worden mits individuele coaching. Elk 
van onze collega doelgroepmedewerkers was lang-
durig werkloos en laaggeschoold. Tal van diverse re-
denen liggen mee aan de oorsprong van deze situatie. 
Om de doelstelling rond doorstroom naar het regulier 
arbeidscircuit te kunnen realiseren is er dan ook een 
zeer strikte begeleiding van elk van hen vereist.

Elke maand wordt er per deelproject een begelei-
dingscel georganiseerd met telkens de projectverant-
woordelijken, de coach en de coördinator. Op deze 
vergadering wordt elke collega doelgroepmedewer-
ker overlopen en wordt er nagegaan welke stappen er 
kunnen gezet worden om de algemene werking van 
het project te verbeteren en de kansen van de doel-
groepmedewerker te verhogen.

In ons coaching model vervult de projectverantwoor-
delijke een zeer belangrijke eerste lijnsopdracht. Het is 
zijn/haar taak om de technische en persoonsgerichte 
competenties van de toegewezen doelgroepmede-
werkers te versterken. Hij wordt hierbij bijgestaan 
door de coach van Werkmmaat die een Persoonlijk 
Ontwikkelings Plan (pop) uitwerkt en opvolgt voor 
elk van de doelgroepmedewerkers. In deze pop ge-
sprekken worden telkens de individuele werkpunten 
bepaald voor de doelgroepmedewerker in functie 
van groei op de werkvloer, aandachtspunten in de 
persoonlijke leefsfeer en de sprong naar regulier werk. 
Niet alleen deze aandachtspunten, maar ook de talen-
ten, interesses, aspiraties, passies en algemene en tech-
nische vaardigheden die reeds verworven werden (bij 
Werkmmaat of in vorige werk- en levenservaringen) 
worden benoemd en in beeld gebracht. Er wordt hier-

ONS  
COACHING 

MODEL

3
Binnen vzw Werkmmaat hechten we veel belang 
aan het hanteren van competentiegerichte profie-
len. Onze doelstelling is om de competenties van 
onze doelgroep medewerkers te versterken door het 
uitoefenen van hun dagelijkse opdrachten. 

Op 1 april 2015 is onze werking gevat in het decreet 
Lokale Diensteneconomie. Eén van de belangrijkste 
prioriteiten is dat de tewerkstelling, coaching en be-
geleiding van onze doelgroepmedewerkers beperkt 
wordt tot maximum 5 jaar, met aansluitend een 
doorstroomtraject van 6 maanden.

Vanuit dit kader is het heel belangrijk om zeer ge-
richt te werken aan de versterking van de competen-
ties van onze medewerkers. Dankzij de financiële 
steun binnen het kader van ons Loopbaan- en Di-
versiteitsplan hebben we in de voorbije jaren de ba-
sis kunnen leggen van competentieprofielen voor 
onze verschillende deelprojecten. We hebben hier-
bij beroep kunnen doen op de expertise van Axelle 
Vanquaillie. In de loop van de volgende jaren willen 
we deze competentieprofielen verder verfijnen en 
concretiseren. 

In de voorbije jaren hebben we actief ingezet op 
vormingsinitiatieven voor onze doelgroepmede-
werkers, dit zowel individueel als in groep. In het ka-
der van onze competentiegerichte werking willen 
we een basispakket aan opleidingen uittekenen die 
elk van onze collega doelgroepmedewerkers krijgt 
aangeboden gedurende het tewerkstellingstraject 
binnen Werkmmaat.

2
COMPETENTIE- 

GERICHTE  
PROFIELEN
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bij aangegeven wie welke afspraken zal opnemen en 
tegen welke timing. Tussen de pop-gesprekken door 
worden de geformuleerde afspraken opgevolgd en zo 
nodig bijgestuurd.

In 2012 hebben we in het kader van een esF-project 
onze pop-methodiek sterk kunnen verbeteren, dit in 
samenwerking met het loopbaancentrum/startcen-
trum ZIn en onze collega’s van atel en Buurtcentrum 
Posthof. Onze ervaringen werden op Vlaams niveau 
gebundeld en versterkt met andere partners. Dankzij 
dit esF-project hebben we een duidelijke visie kunnen 
uitwerken rond het verloop van een pop-traject, een 
steeds wederkerend proces rond het vaststellen van 
de persoonlijke groeipunten van elke lde medewer-
ker doelgroepmedewerker met daaraan gekoppeld 
een zeer concreet actieplan

In 2017 hebben de coaches van Werkmmaat een oplei-
ding gevolgd rond de toepassing van de pop-gesprek-
ken in het kader van doorstroomgericht werken.

Werkmmaat heeft in 2017 een erkenning gekregen om 
taal coaching  op de werkvloer aan te bieden. Op deze 
manier kunnen we actief inzetten op het versterken 
van de kennis Nederlands van onze collega’s..

PERSOONLIJK  

ONTWIKKELINGSPROCES

21   JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017   ONS COACHING MODEL20   JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017   ONS COACHING MODEL

ONS  
COACHING 

MODEL

Het versterken van de algemene en technische com-
petenties van onze doelgroep medewerkers kan 
enkel gerealiseerd worden mits individuele coa-
ching. Elk van onze collega doelgroepmedewerkers 
was langdurig werkloos en is laaggeschoold, tal van 
diverse redenen liggen mee aan de oorsprong van 
deze situatie. Om de doelstelling rond doorstroom 
naar het regulier arbeidscircuit te kunnen realiseren 
is er dan ook een zeer strikte begeleiding van elk van 
hen vereist.

Elke maand wordt er per project Lokale Diensten 
Economie een begeleidingscel georganiseerd met 
telkens de projectverantwoordelijke, de coach en de 
coördinator. Op deze vergadering wordt elke collega 
doelgroepmedewerker overlopen en wordt er nage-
gaan welke stappen er kunnen gezet worden om de 
algemene werking van het project te verbeteren en 
de kansen van de doelgroepmedewerker te verhogen.

In ons coaching model vervult de verantwoorde-
lijke van elk deelproject een zeer belangrijke eerste 
lijnsopdracht. Het is zijn/haar taak om de technische 
en persoonsgerichte competenties van de toegewe-
zen doelgroepmedewerkers te versterken. Hij wordt 
hierbij bijgestaan door de coach van Werkmmaat die 
een Persoonlijk Ontwikkelings Plan ( ) uitwerkt 
en opvolgt voor elk van de doelgroepmedewerkers. 
In deze  gesprekken worden telkens de indivi-
duele werkpunten bepaald voor de doelgroepmede-
werker i.f.v. groei op de werkvloer, aandachtspunten 
in de persoonlijke leefsfeer en doorstroming naar re-
gulier werk. Er wordt hierbij aangegeven wie welke 
afspraken zal opnemen en tegen welke timing. Tus-
sen de -gesprekken door worden de geformu-
leerde afspraken opgevolgd en zo nodig bijgestuurd.

-project 
onze -methodiek sterk kunnen verbeteren, en 

dit in samenwerking met het loopbaancentrum/
startcentrum  en onze collega’s van  en 
Buurtcentrum Posthof. Onze ervaringen werden op 
Vlaams niveau gebundeld en versterkt met andere 
partners. Dankzij dit project hebben we een dui-
delijke visie kunnen uitwerken rond het verloop van 
een -traject, een steeds wederkerend proces rond 
het vaststellen van de persoonlijke groeipunten van 
elke doelgroepmedewerker met daaraan gekoppeld 
een zeer concreet actieplan. 

3
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De realisatie van doorstroom van onze doelgroep 
medewerkers naar het regulier arbeidscircuit vormt 
een centrale doelstelling in onze werking. In de loop 
van de voorbije jaren hebben we actief ingezet om 
onze expertise op dit domein te versterken.

Doorheen al die jaren wordt onze opdracht rond 
doorstroom niet langer meer aanzien als een ex-
tra last, maar maakt het fundamenteel deel uit van 
onze werking. Selectie van nieuwe medewerkers, 
competentiegerichte jobs binnen Werkmmaat, vor-
mingstrajecten uitbouwen, opzetten van stages en 
training op de werkvloer in reguliere bedrijven ma-
ken samen deel uit van één Werkmmaat verhaal. In 
samenwerking met reguliere bedrijven willen we 
op zoek gaan naar geschikte jobs voor onze collega’s. 

PERSOONLIJK  

ONTWIKKELINGSPROCES

21   JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017   ONS COACHING MODEL20   JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017   ONS COACHING MODEL

ONS  
COACHING 

MODEL

Het versterken van de algemene en technische com-
petenties van onze doelgroep medewerkers kan 
enkel gerealiseerd worden mits individuele coa-
ching. Elk van onze collega doelgroepmedewerkers 
was langdurig werkloos en is laaggeschoold, tal van 
diverse redenen liggen mee aan de oorsprong van 
deze situatie. Om de doelstelling rond doorstroom 
naar het regulier arbeidscircuit te kunnen realiseren 
is er dan ook een zeer strikte begeleiding van elk van 
hen vereist.

Elke maand wordt er per project Lokale Diensten 
Economie een begeleidingscel georganiseerd met 
telkens de projectverantwoordelijke, de coach en de 
coördinator. Op deze vergadering wordt elke collega 
doelgroepmedewerker overlopen en wordt er nage-
gaan welke stappen er kunnen gezet worden om de 
algemene werking van het project te verbeteren en 
de kansen van de doelgroepmedewerker te verhogen.

In ons coaching model vervult de verantwoorde-
lijke van elk deelproject een zeer belangrijke eerste 
lijnsopdracht. Het is zijn/haar taak om de technische 
en persoonsgerichte competenties van de toegewe-
zen doelgroepmedewerkers te versterken. Hij wordt 
hierbij bijgestaan door de coach van Werkmmaat die 
een Persoonlijk Ontwikkelings Plan ( ) uitwerkt 
en opvolgt voor elk van de doelgroepmedewerkers. 
In deze  gesprekken worden telkens de indivi-
duele werkpunten bepaald voor de doelgroepmede-
werker i.f.v. groei op de werkvloer, aandachtspunten 
in de persoonlijke leefsfeer en doorstroming naar re-
gulier werk. Er wordt hierbij aangegeven wie welke 
afspraken zal opnemen en tegen welke timing. Tus-
sen de -gesprekken door worden de geformu-
leerde afspraken opgevolgd en zo nodig bijgestuurd.

-project 
onze -methodiek sterk kunnen verbeteren, en 

dit in samenwerking met het loopbaancentrum/
startcentrum  en onze collega’s van  en 
Buurtcentrum Posthof. Onze ervaringen werden op 
Vlaams niveau gebundeld en versterkt met andere 
partners. Dankzij dit project hebben we een dui-
delijke visie kunnen uitwerken rond het verloop van 
een -traject, een steeds wederkerend proces rond 
het vaststellen van de persoonlijke groeipunten van 
elke doelgroepmedewerker met daaraan gekoppeld 
een zeer concreet actieplan. 
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REGULIER  
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4

2012-
2014

 ▶ ESF-project “Done” in samenwerking met verschillende partners: 
Werkhaven, ATEL, CAS, MANUS, Levanto, stad Antwerpen, loop-
baanbegeleidingcentrum ZIN en Randstad. Dit project werd in 
2014 afgesloten.

 ▶ Op basis van onze ervaringen binnen het DOne-project hebben 
we kunnen definiëren wanneer een doelgroep medewerker klaar is 
om een traject te starten naar doorstroom. We hebben dit vertaald 
in een “groeimindset” waarbij betrokkene open staat voor nieuwe 
uitdagingen.

2015- 
2016

 ▶ Met steun van stad Antwerpen hebben we samenwerking kunnen 
opstarten met Educar. Op deze manier konden we beroep doen op 
de expertise van Hilde Van Walleghem i.f.v. doorstoombegeleiding 
en jobhunting.

 ▶ We boekten positieve resultaten met kortlopende stages –  
Opleidingen in Bedrijf.

2017  ▶ Hilde Van Walleghem en Bram Dekoning komen in dienst bij  
Werkmmaat als coach i.f.v. (doorstroom) begeleiding van onze 
medewerkers.

 ▶ Met de financiële steun van de stad Antwerpen hebben we verder 
vorm gegeven aan ons doorstroombeleid. We hebben dit vertaald 
in een begeleidingsmodel “Compas” en dit geconcretiseerd op 
een digitaal platform waar al onze begeleidingsdocumenten en 
vormingsinitiatieven staan gegroepeerd.

 ▶ Samen met de coaches van Werkvormm en Posthof hebben we 
in 2017 een opleiding georganiseerd rond functiecreatie. Via deze 
methodiek kunnen we in reguliere bedrijven aan de slag om func-
ties te voorzien voor laaggeschooLDE werknemers. Op deze manier 
krijgen hoger geschooLDE werknemers meer tijd voor meer aange-
paste functies en wordt het rendement verhoogd. We hebben deze 
methodiek met succes toegepast bij iBike. 

 ▶ Werkmmaat heeft in 2017 de erkenning gekregen van VDAB om 
op te treden als begeleider van doorstroomtrajecten in functie 
van Lokale Diensten Economie. We nemen deze opdracht op in 
samenwerking met Posthof. Deze erkenning werd gecontinueerd 
en herbevestigd in 2018.

2018  ▶ Samen met iBike zijn we in 2018 een traject gestart in functie van 
tewerkstelling van fietsherstellers en logistiek medewerkers in een 
centraal fietsherstelatelier. In dit atelier worden nieuwe fietsen op 
punt gesteld en vervoerd naar de 8 locaties van iBike in de regio 
Antwerpen. Dit fietsherstelatelier is ook een kenniscentrum waar 
onze Werkmmaat collega’s kunnen uitgroeien tot volwaardige 
fietsherstellers en logistiek medewerkers.



 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021     2524     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 

In 2021 hebben we onze begeleidingsinspanningen 
rond de doorstroom van onze collega’s naar een 
passende job in het regulier circuit verder geconti-
nueerd. Vier van onze collega’s hebben een contract 
kunnen tekenen voor een voltijdse betrekking. Een 
vijfde collega kon halftijds aan de slag in een regulier 
bedrijf.

Eind 2021 hebben we samen met onze partner or-
ganisatie Posthof onze beslissing meegedeeld aan 

VDAB dat we onze erkenning als doorstroombege-
leider in het kader van LDE willen stopzetten. Dit 
vooral omwille van onze bezwaren rond de voorop-
gestelde procedure en de zware administratieve op-
volging. Dit betekent dus dat collega’s die nu moe-
ten uitstromen in het kader van hun traject zullen 
begeleid worden door een externe organisatie. Het 
blijft alvast onze doelstelling om onze collega’s voor 
hun eindtraject van 5 jaar toe te leiden naar een ge-
paste job.

2019  ▶ In 2019 hebben we sterk ingezet op een goede voorbereiding van 
de vooropgesteLDE doorstroomtrajecten binnen het decreet Lokale 
Diensten Economie.

 ▶ Met de indiensttreding van Thi Dung Dang hebben we hiervoor de 
nodige prioriteit aan willen geven.

 ▶ In navolging van het magazijn project van iBike zijn we in 2019 
gestart met een gelijkaardig project i.s.m. De Geus. De magazijn-
werking staat hier wel meer in het teken van opleiding op de 
werkvloer, met een reële kans op doorstroom binnen de werking 
van De Geus.

2020  ▶ Het voorbije jaar stond vooral in het teken van de ondersteuning 
van de doorstroomtrajecten van onze collega’s. Dit voor de  
collega’s die voor 1 april 2015 zijn gestart bij Werkmmaat, in  
totaal 21 personen. Slechts 2 medewerkers zijn uitgestroomd  
zonder tewerkstelling en werden doorverwezen naar VDAB.  
De andere collega’s konden aan het werk in een regulier bedrijf of 
in een maatwerkbedrijf. Een aantal collega’s konden (tijdelijk) in 
dienst blijven bij Werkmmaat omwille van hun leeftijd, in afwach-
ting van een passende vacature in een maatwerkbedrijf of met een 
erkenning van een VOP premie.

 ▶ Naast deze verplichte doorstroomtrajecten hebben we voor 3 col-
lega’s een passende tewerkstelling gevonden in reguliere fietson-
dernemingen en een maatwerkbedrijf.
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DOORSTROMING 
NAAR HET  
REGULIER  

ARBEIDSCIRCUIT

De realisatie van doorstroom van onze doelgroep 
medewerkers naar het regulier arbeidscircuit vormt 
een centrale doelstelling in onze werking.

In functie van het verhogen van onze doorstro-

met een -project ‘DOne’ en dit in samenwerking 
met verschillende partners: Werkhaven, , 

, Levanto, stad Antwerpen, loopbaanbegelei-
dingcentrum  en Randstad. Binnen Werkmmaat 

-
dewerkers die sterk genoeg en gemotiveerd waren 
om de stap te zetten naar het regulier arbeidscircuit. 
Deze geselecteerde groep werd intens begeleid door 
gespecialiseerde topcoaches (Felix Van Roost en 
Elke Busschots) in functie van het versterken van 
hun competenties. Verder gingen deze jobcoaches 
op zoek gaan naar gepaste jobs in het regulier ar-
beidscircuit om op die manier  een goede match te 
maken tussen onze doelgroep medewerkers en een 

Uit de werking van het DOne-project hebben we 
volgende conclusies kunnen trekken:

 Op basis van onze ervaringen binnen het DO-
-

neer een doelgroep medewerker klaar is om een 
traject te starten naar doorstroom. We hebben dit 
vertaald in een “ ” waarbij betrok-
kene open staat voor nieuwe uitdagingen.

4
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Onder impuls van Hilde Van Walleghem hebben 
-

durende stages in reguliere bedrijven. Belangrijk, het 
gaat hier niet over stages in het teken van het inoefe-
nen van competenties. We organiseren deze stages 
als aanloop naar een vaste job in het regulier arbeids-
circuit. De keuze voor het opzetten van deze stage-
projecten is fundamenteel. Meer en meer willen we 
afstappen van het oude concept “train & place” en 
vervangen door “place & train”. We zoeken eerst een 
bedrijf dat stagiairs wil ontvangen en geven dan een 
opleiding op de werkvloer (dixit Fons Leroy). 

van Werkmmaat. Ook Bram Dekoning ging aan 
de slag als coach. Samen met onze taalcoach Kim 
Meulemeester hebben we een dynamisch team van 
coaches die vorm kunnen geven aan ons doorstro-
mingsbeleid. We hebben dit vertaald in een bege-
leidingsmodel “ ” en dit geconcretiseerd op 
een digitaal platform waar al onze begeleidingsdo-
cumenten en vormingsinitiatieven staan gegroe-
peerd. Via een digitale nieuwsbrief en een folder 
voor bedrijven geven we meer prioriteit aan onze 
interne en externe communicatie.
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VORMING

In het kader van ons coaching model wordt er actief 
ingezet op een doelgericht vormingsaanbod. We 
zijn hierbij het Vormingsfonds Lokale Diensten 
Economie en het Fonds 337 ontzettend dankbaar 
voor de financiële steun die we hiervoor kunnen 
ontvangen.

Dit vormingsaanbod is het sterkst uitgebouwd bin-
nen het project Cultuurnetwerkers, omdat er een 
groot accent wordt gelegd op het behalen van het 
diploma secundair onderwijs via de Vlaamse Exa-
mencommissie of het Tweede Kans Onderwijs. De 
Cultuurnetwerkers kunnen 1/5e van hun werkweek 
besteden aan dit vormingstraject. Verder kunnen ze 
terugvallen op een budget om deze studiekosten te 
betalen.

Maar ook voor de collega doelgroepmedewerkers in 
de andere projecten van Werkmmaat slagen we erin 
om een zeer breed vormingsaanbod aan te bieden 
i.f.v. het verhogen van hun doorstroomkansen naar 
het regulier arbeidscircuit. 

Dankzij de steun van het Vormingsfonds Lokale 
Diensten Economie en het Vormingsfonds pC 337 
hebben we in 2021, ondanks de strenge corona-
maatregelen, binnen Werkmmaat verschillende 
vormingsinitiatieven kunnen aanbieden:

Groepsopleidingen:

 ▶  Veilig werken op Hoogte – Module Folsteiger
 ▶  Zelfrijdende hoogwerker op vrachtwagen
 ▶  Jaarlijkse bijscholing voor brevet ‘bedrijfs-

eerstehulp’,  thema ‘letsels aan ledematen’

VORMING, 
PREVENTIE EN 

WELZIJNS- 
BELEID

5  ▶  Themales ‘Reanimeren en Defibrilleren’ 
 ▶  Basisopleiding Ecologisch Schoonmaken

 

I.s.m. Posthof/dot.kom testten we de ICt-kennis van 
alle medewerkers, zo konden we in 2021 reeds gericht 
2 laagdrempelige basisopleidingen ICt aanbieden:

 ▶  Starten met Computer
 ▶  Start met E-mail

Individuele opleidingen:

 ▶  Rijbewijs B theorie
 ▶  Rijbewijs B praktijk
 ▶  Rijbewijs C theorie
 ▶  Opleiding ICT
 ▶  CVO-opleiding i.f.v. behalen van diploma 3de 

graad middelbaar onderwijs
 ▶  Opleiding Spreken en Vertellen i.f.v. CVO- 

opleiding tot Stadsgids
 ▶  Opleiding Engels voor Professioneel Stadsgids

Met de steun van atlas zijn we in 2016 gestart met 
het gedetailleerd uitwerken van de te verwerven taal-
competenties. Vanaf 2017 hebben we dit traject gerea-
liseerd doorheen alle projecten van Werkmmaat. Met 
de enthousiaste begeleiding van Hanne Holvoet als 
coach nt2 slagen we erin om onze collega doelgroep-
medewerkers optimaal te begeleiden op het punt van 
Nederlands. Ook hier kunnen we rekenen op de be-
langrijke financiële steun van ons  Vormingsfonds.
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In september 2017 heeft onze preventieadviseur 
Peter Van Schoubroeck Werkmmaat verlaten. Dirk 
Vertongen werd aangesteld als zijn vervanger, maar 
hij heeft deze functie maar een paar maanden kun-
nen uitoefenen. Op 1 september 2018 kwam Ivan 
Weerts in dienst als nieuwe preventieadviseur.

De volgende  actiepunten blijven nog steeds actueel:

 ▶ Al onze medewerkers dragen aangepaste werk-
kledij.

 ▶ We zetten extra in op vorming. Voor de collega 
doelgroepmedewerkers voorzien we een oplei-
ding VCA, EHBO en werken op hoogte.

 ▶ We hebben voor elk van onze LDE projecten 
een risicoanalyse doorgevoerd. Op basis hier-
van kunnen we onze werknemers concreet in-
formeren en preventieve maatregelen nemen 
waaronder veiligheidsmateriaal en vorming.

 ▶ We staan in voor alle wettelijke verplichtingen 
waaronder de melding van arbeidsongevallen, 
jaarverslag en actieplan rond preventie en 
welzijn, ongevallenanalyses, medische onder-
zoeken van de werknemers. 

 ▶ De onthaalbrochure van Werkmmaat werd 
geactualiseerd i.f.v. een gepaste verwelkoming 
van nieuwe medewerkers.

 ▶ Inventarisatie en goede opvolging qua onder-
houd van het werkmateriaal en wagenpark.

In 2016 zijn we overgeschakeld naar Idewe als Ex-
terne Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk. De bedrijfsarts van Idewe heeft in september 
2016 een grondige analyse gemaakt van onze werking.

Eind 2019 hebben we een nieuw globaal preventieplan 
uitgewerkt voor Werkmmaat, het is de leidraad voor 

PREVENTIE ons preventiebeleid in de loop van de komende jaren. 

Eind 2019 hebben we een nieuw globaal preventieplan 
uitgewerkt voor Werkmmaat, het is de leidraad voor 
ons preventiebeleid in de loop van de komende jaren. 

In 2021 hebben we gelukkig geen zware arbeidsonge-
vallen moeten noteren.

Zoals alle ondernemingen hebben we heel sterk in-
gezet om onze projecten volgens de corona regels te 
laten verlopen. Onze preventieadviseur Ivan Weerts 
heeft hierbij een belangrijke rol opgenomen:

 ▶ Voor elk deelproject werd er een draaiboek op-
gesteld om in te kunnen spelen op de voorop-
gesteLDE criteria van FOD werk inzake corona.

 ▶ We hebben vanuit Werkmmaat belangrijke 
investeringen gedaan rond aankoop van mond-
maskers en ontsmettingsmateriaal.

 ▶ De permanentie op ons secretariaat in de  
Mechelsesteenweg werd tot een minimum 
herleid. De coaches werkten zoveel mogelijk 
van thuis uit.

 ▶ Er werd strikt toegekeken op de gezondheid 
van onze collega’s. Bij symptomen die kunnen 
verwijzen naar corona werden de betrokken 
collega’s direct naar huis gestuurd.

 ▶ We pasten onze werking aan i.f.v. de veiligheid 
van onze klanten. Zo werd er een digitaal reser-
vatiesysteem ontwikkeld voor de minigolf. De 
klanten in het fietspunt Mortsel en Lier konden 
tijdens de lockdown nog altijd op afspraak op 
onze service beroep doen. Het Koffiehuisje werd 
op een gepaste manier corona proef ingericht. 

 ▶ De klanten in fietspunt Mortsel werden buiten 
verder geholpen.
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Bij de sociale verkiezingen van 2020 hebben we onvol-
doende kandidaturen ontvangen, slechts één kandi-
daat voor de bedienden.  Om deze reden zijn de verkie-
zingen niet door gegaan. In de komende vier jaar zullen 
we opnieuw zonder Comité voor Veiligheid en Pre-
ventie moeten werken.

In het kader van de strengere milieunormen op Eu-
ropees en stedelijk niveau zijn we gestart met een 
stappenplan om onze machines systematisch te ver-
vangen door elektrische toestellen. We hebben in 
2021 alvast verschillende elektrische bladblazers en 
bosmaaiers in gebruik genomen.

Verder heeft Ivan Weerts ons wagenpark volledig in 
kaart gebracht met ondermeer een timing i.f.v. toe-
gang tot de Antwerpse leZ zone. Verder hebben we 
offertes opgevraagd bij diverse firma’s rond elektri-
sche wagens en camionettes. We willen dit verder 
vertalen in een timing en financieel plan om ons wa-
genpark duurzamer te maken.

In onze dagelijkse werking besteden we veel aan-
dacht aan het betrekken van onze doelgroep mede-
werkers. We denken hierbij onder meer aan het op-
stellen van de werkroosters, de jaarlijkse organisatie 
van een personeelsfeest, de frequente werkvergade-
ringen, het inspelen op concrete vragen en noden bij 
de uitoefening van hun opdracht,… 

 ▶ In 2016 hebben we, dankzij het eindwerk van 
een stagiair maatschappelijk werk, een uitge-
breide tevredenheidsmeting georganiseerd 
bij de collega doelgroepmedewerkers. De 
algemene resultaten waren zeker positief.  
Uit deze tevredenheidsmeting bleek wel de 
ongerustheid van onze mensen rond hun  
verdere tewerkstellingskansen bij Werkm-
maat en de overstap naar een job in het regu-
lier arbeidscircuit.

 ▶  In 2019 hebben we opnieuw een 
tevredenheidsmeting uitgevoerd bij onze 

DUURZAAMHEID

WELZIJNSBELEID
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collega doelgroepmedewerkers. De grootste 
bezorgdheden van de collega doelgroepmede-
werkers hebben te maken met hun werkkledij, 
propere en hygiënische werkplaatsen en de 
invulling van hun dagelijkse opdrachten. Op 
basis van deze conclusies is er beslist om 
maandelijks in elk van de deelprojecten van 
Werkmmaat een werkvergadering te houden 
met al de betrokken collega’s. Op deze manier 
willen we sneller inspelen op de concrete 
vragen van onze medewerkers.  Verder zullen 
we deze tevredenheidsmeting om de twee jaar 
organiseren.

 ▶  Eind 2020 hebben we een tevredenheids-
meting georganiseerd binnen de omkadering. 
Ook deze meting willen we om de twee jaar 
houden. De bezorgdheden waren zeer divers: 
verloning, afstemming werk en privé, zorg rond 
de groei en werk sfeer binnen Werkmmaat, 
nood aan aangepast materiaal en wagenpark. 
De conclusies en actiepunten werden bespro-
ken op de eerste algemene teamvergadering 
van 2021.

Binnen Werkmmaat zelf is er geen vertrouwensper-
soon aangesteld voor het behandelen van mogelijke 
klachten. We kunnen wel beroep doen op de preven-
tie adviseurs psychosociaal welzijn van Idewe. In 
2021 werden er geen formele procedures behandeld 
rond het welbevinden van onze collega’s binnen 
Werkmmaat. 

De langdurige tijdelijke werkloosheid omwille van 
corona heeft zeker gewogen op het welzijn van onze 
collega’s. We hebben deze maatregel vooral moeten 
invoeren bij de werking in De Ruien en het Leescafé. 
Dit bracht niet alleen financiële maar ook persoon-
lijke problemen mee. Vanuit de omkaderingsploeg 
hebben we zoveel getracht om ondersteuning te bie-
den  en contact te houden met al onze medewerkers.

In de voorbije jaren zijn we erin geslaagd om voor 
elk van onze deelprojecten een goede infrastruc-
tuur te voorzien met ondermeer een gepaste eet- en 
kleedruimte:

 ▶ De lokalen in  Fort 4 werden optimaal ingericht 
als eetplaats, omkleedruimte en werkatelier.

 ▶ De medewerkers op het Steenplein hebben in 
2021 jammer genoeg hun ideale stek in de 
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Cruiseterminal moeten verlaten. Gelukkig 
hebben we vanaf 2022 een alternatieve locatie 
gekregen in het gebouw van de stadsgidsen op 
de bus parking naast het Steenplein.

 ▶ De collega’s van Toerisme Lier kunnen gebruik 
maken van verschillende leegstaande lokalen 
in het Baron Opsomermuseum. 

 ▶ We hebben naast het fietspunt Lier een aantal 
extra lokalen bij gehuurd om op deze manier 
een gepaste eetplaats en omkleedruimte te 
kunnen voorzien.

 ▶ De werking van het Evenemententeam heeft 
als uitvalbasis een ruim magazijn in Borsbeek 
met kantoorruimte, opslagplaats voor het 
werkmateriaal en garage voor onze wagens.

In 2021 hebben we gelukkig terug een gezamen-
lijk personeelsfeest kunnen organiseren over alle  
Werkmmaat-projecten heen. 
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de wereld van
werkmmaat
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De werking van de verschillende projecten Lokale 
Diensten Economie staat of valt met de gedreven-
heid en competenties van de verschillende project-
verantwoordelijken en projectcoördinatoren. We 
zijn erin geslaagd om telkens verantwoordelijken 
aan te stellen die een zeer ruime ervaring hebben 
opgedaan in hun vakgebied en die dat ook op een 
zeer gerichte manier kunnen overbrengen op hun 
doelgroepmedewerkers. Jaarlijks wordt er een func-
tioneringsgesprek gepland tussen elke medewerker 
van Werkmmaat en de coördinator. Op deze manier 
wordt er ingespeeld op individuele vragen en noden. 
Verder komen alle medewerkers van Werkmmaat re-
gelmatig samen in een algemene teamvergadering 
om de wisselwerking en samenwerking tussen de  
verschillende projecten te bevorderen.

2021 was op het vlak van het welbevinden binnen de 
omkaderingsploeg van Werkmmaat geen evident jaar. 
Verschillende van onze collega’s hebben na vele jaren 
waardevol werk binnen Werkmmaat beslist om an-
dere uitdagingen aan te gaan. Zo hebben we afscheid 
moeten nemen van Nashouan Abdulahad, Bram De-
koning en Thi Dung Dang. Stef Bossaerts zette vroeg-
tijdig een punt achter zijn opdracht van innovatief 
coördinator. Verschillende collega’s waren langdurig 
afwezig omwille van medische redenen. Verschillen-
de overlegmomenten binnen onze organisatie verlie-
pen in een stroeve sfeer. Allemaal signalen die wezen 
op een negatief werkklimaat. Gelukkig hebben we be-
roep kunnen doen op de ondersteuning van Stépha-
nie Cael, hr consulente,  in het kader van het esF Drive 
project. Samen met Stéphanie zijn we een zoektocht 
gestart naar een aangepaste structuur en werksfeer 
binnen Werkmmaat. Eind 2021 werd dit vertaald in 
een gedragen organigram. We zijn verder gestart om, 

in gezamenlijk overleg met de collega’s, functieprofie-
len uit te tekenen binnen de omkaderingsploeg. Colle-
ga’s kunnen beroep doen op individuele coaching van 
Stéphanie Cael. Graag willen we in 2022 onze zoek-
tocht naar de gepaste cultuur en structuur voor onze 
groeiende onderneming blijven verder zetten. 

Eind 2021 werd de selectieprocedure afgerond voor 
de aanstelling van een operationeel coördinator, 
Stephanie Leysen. Op deze manier willen we extra 
ondersteuning bieden aan onze projectverantwoor-
delijken in de diverse deelteams van Werkmmaat.

Sinds 2019 kunnen collega’s omkadering van Werk-
mmaat een auto leasen via het systeem Cash for Car. 
Eind 2019 werd er door het omkaderingsteam de be-
slissing genomen om in 2020 te starten met een cafeta-
riaplan. Er wordt onder meer een aanbod gedaan rond 
pensioensparen, medische check up, tussenkomst bij 
abonnement internet thuis en hospitalisatieverzeke-
ring voor familieleden. Op deze manier wordt er een 
mogelijkheid geboden naar loonoptimalisatie.

Op initiatief van de Raad van Bestuur  en in overleg 
met de vakbonden, werd er in 2013 een bedrijf Cao af-
gesloten binnen Werkmmaat rond de indexering van 
de lonen van het omkaderingspersoneel. In 2015 zijn 
er verkennende gesprekken gestart met de verschil-
lende vakbonden rond de mogelijke overstap van pC 
337 naar pC 329. Maar dit zonder resultaat. In het kader 
van het nieuwe maatwerkdecreet is voorzien dat de 
werking Lokale Diensten Economie vanaf 1 januari 
2023 volledig zal ingekanteld worden binnen maat-
werk. We worden hierbij verplicht om over te stappen 
van het pC 337 naar 327. In de loop van 2022 zullen we 
ons grondig voorbereiden om te kunnen voldoen aan 
de verschillende eisen die bepaald worden in dit pC.



 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021     4342     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 

Als organisatie willen we actief inzetten op innova-
tie binnen onze eigen werking. Lokale overheden 
vragen naar een correcte uitvoering van de voorop-
gestelde opdrachten, maar kijken ook uit naar ver-
nieuwing en innovatie van onze dienstverlening.

Ook in 2021 hebben we ons engagement rond inno-
vatieve projecten blijven continueren.

Op vraag van de Universiteit Antwerpen hebben we 
ons fietsherstelatelier verhuisd van het Tolhuis naar 
een winkelpand in de Paardenmarkt 33. Voordeel is 
dat dit pand vlak in de studentenbuurt is gesitueerd. 
We hebben begin december 2020 de sleutels gekre-
gen en zijn onmiddellijk gestart met de inrichting. 
We willen in onze winkel niet alleen fietsen herstel-
len, maar ook tweedehandsfietsen verkopen. 

We hebben van de stad Antwerpen de toelating ge-
kregen om de gevonden weesfietsen op te halen. We 
zullen deze weesfietsen herstellen en in onze winkel 
tegen een betaalbare prijs verkopen en dit met een ga-
rantie van 1 jaar. Op deze manier geven we een twee-
de leven voor deze weesfietsen en spelen we in op de 
vraag van studenten naar een degelijke tweedehands-
fiets. We hebben dit project in de Paardenmarkt 33 “De 
Wielredders” genoemd. Eind januari 2021 is onze win-
kel officieel geopend. We blikken terug op een succes-
vol jaar. Dit zowel op het punt van fietsherstel als op het 
vlak van verkoop van tweedehandsfietsen. Het project 
van De Wielredders werd mee opgenomen op de kli-
maat website van de stad Antwerpen. Verder hebben 
we dankzij de financiële steun van het wk Wielrennen 
een mooie samenwerking kunnen opbouwen met de 
Fietsschool. Cursisten die met succes hun fietsoplei-
ding hebben gevolgd krijgen een  korting bon om een 
fiets te komen kopen.

DE WIELREDDERS

INNOVATIE
6

Werkmmaat  ▶ Ontwikkeling Compas, begeleidingsapp voor  
doelgroepmedewerkers 
 ▶ Ontwikkelen van strategie rond e-commerce met 
o.a. diverse projectwebsites en advertenties via  
Facebook en Google. We laten ons hiervoor  
begeleiden door het branding bureau KAN design.

Werkmmaat Lier  ▶ Blue-bike als deelfiets in Lier
 ▶ Leasing bedrijfsfietsen Reynaers Aluminium
 ▶ Toeristisch aanbod Vakantie voor Iedereen
 ▶ Lekker spelen in Lier met Koffiehuisje, minigolf  
en tennis
 ▶ Heropstart Leescafé bibliotheek Lier
 ▶ Lier op wieltjes (fietsbibliotheek)

De Wielredders

Fietspunt Mortsel –  
Boechout – Hove –  
Kontich – Lint - Edegem

Fietspunt Lier

 ▶ Mobiel fietsherstel

Fietspunt Mortsel –  
Boechout – Hove –  
Kontich – Lint - Edegem

 ▶ Gridbox langsheen fiets-o-strade Antwerpen –  
Mechelen (hebben we jammer genoeg eind 2021 
moeten stop zetten omwille van diefstal en te 
weinig belangstelling)
 ▶ Aanbod van vervangfiets bij fietsdiefstal
 ▶ DeeLDEpot Edegem
 ▶ Markt vestiaire Mortsel 
 ▶ Mobiele fietsenstallingen voor evenementen

Toerisme Antwerpen  ▶ Exploitatie en nieuwe invulling van De Ruien in 
combinatie met Sint-Carolus Borromeuskerk.

Evenemententeam  
Antwerpen

 ▶ Foto app i.f.v. onderhoud daken, dakgoten en  
fonteinen stad Antwerpen

Cultuurnetwerkers  ▶ Urban Bib
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In oktober 2020 ontvingen we van het stadsbestuur 
van Antwerpen de officiële goedkeuring voor het 
opnemen van de concessie van Camping De Molen, 
dit voor het seizoen 2021 en 2022. Samen met onze 
partner t-Kompas hadden we in de zomerperiode 
2020 een creatief voorstel uitgewerkt om de cam-
ping van Linkeroever terug nieuw leven in te blazen. 
We zijn hierbij steeds vertrokken van de overtuiging 
dat de stad Antwerpen een volwaardige stadscam-
ping verdient.

In het voorjaar 2021 hebben we zwaar ingezet om de 
onderkomen infrastructuur terug op punt te zetten 
met o.a. een nieuwe verwarmingsinstallatie voor 
het sanitair gebouw, ontwikkelen van een digitaal 
reservatiesysteem, voorzien van een zone voor af-
valwater van campers, opfrissen van de gebouwen, 
voorzien van een automatische toegangspoort,…

De Werkmmaaten hebben heel wat van deze wer-
ken zelf uitgevoerd. Gelukkig konden we de inves-
teringen voor een bedrag van 56.000 euro in minde-
ring brengen van de jaarlijkse concessie van 18.000 
euro. Verder konden we beroep doen op subsidies/
lening van Toerisme Vlaanderen.

We hebben gekozen voor een nieuwe naam City 
Camping Antwerp om duidelijk te kunnen aange-
ven dat er een nieuwe uitbater werd aangesteld voor 
de camping.

Van april tot en met oktober 2021 opende de cam-
ping haar deuren.  Als afsluiter heeft onze partner 
t-Kompas nog een succesvolle formule van winter-
camping aangeboden in de kerstvakantie.

CITY CAMPING 

ANTWERP

We kijken heel tevreden terug op dit eerste seizoen. 
Meer dan 15.000 kampeerders kwamen bij ons kam-
peren. Dit met een omzetcijfer van 230.000 euro.

Eind dit jaar hebben we van het stadsbestuur bericht 
ontvangen dat de concessie van de camping nog zal 
verlengd worden tot en met het seizoen 2023. Dit in 
aanloop van de nieuwe camping die voorzien zal 
worden op de Middenvijver Linkeroever.
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Onder impuls van Werkmmaat tekende landschaps-
architect Jo Ampe een nieuwe minigolf uit met als 
doelstelling om de toegankelijkheid en het speel-
comfort gevoelig te verbeteren:

 ▶  Behoud van het huidig concept van de minigolf, 
maar met kleurrijke golfbanen.

 ▶  Verwijderen van de tegels die omwille van de 
wortelstructuur scheef liggen. 

 ▶  Aanleg van een tweede ingang. 

Werkmmaat en de stad Lier staan beiden in voor de 
helft van de kosten.

Eind december 2020 hebben we van het stadsbe-
stuur Lier de definitieve goedkeuring gekregen. In 
het voorjaar van 2021 gingen de werken van start. 
We werkten hiervoor samen met enkele professio-
nele aannemers voor o.a. de grondwerken en het leg-
gen van de nieuwe golfbanen. Maar onze collega’s 
staken ook extra de handen uit de mouwen. 

In de paasvakantie werd de minigolf plechtig geo-
pend. De reacties waren heel positief. In het voorjaar 
van 2022 zullen de stedelijke diensten werken aan 
een betere doorlaatbaarheid van het regenwater in 
de bodem. Verder zullen er ook nog extra groenaan-
plantingen voorzien worden.

HERAANLEG  

MINIGOLF LIER

GAZET VAN ANTWERPEN 17MECHELEN
VRIJDAG 2 APRIL 2021 M

fect”, benadrukt schepen Andries.
De kostprijs van de totale her-

aanleg van de minigolf bedraagt
80.000 euro. De stad Lier en vzw
Werkmmaat betaalden elk de
helft. De opbrengst gaat naar
Werkmmaat, die dit bedrag herin-
vesteert in onder meer het onder-

houd van de minigolf.
Vanaf zaterdag 3 april is ieder-

een welkom om de nieuwe golf-
banen uit te testen. Vanwege de
coronamaatregelen moet je voor-
af reserveren. De minigolf is open
op woensdag van 13 tot 19u, tij-
dens weekends en feestdagen van

FOTO GDB

Donderdag brachten twee klasgroepen kleuters uit de noodopvang van
de OLVP Kleuterschool in Bornem wat paaspret voor de senioren van het
seniorencentrum OLV, op een steenworp van de school. “Uiteraard deden
we dat coronaproof”, zegt directeur Bob Massart. “De kleuters gingen
paaseitjes rapen in en rond de tuin van het zorgcentrum en toverden zo
een hartelijke glimlach op de gezichten van de senioren.” (gdb)

Kleuters brengen paassfeer 
naar senioren
BORNEM 

De Warmste Winter Challenge 
powered by Dodentocht was al 
het tweede digitale wandeleve-
nement dat de mensen van de 
Dodentocht organiseerden. Ge-
durende drie maanden daagden 
11.876 wandelaars zichzelf uit 
met een vooropgesteld doel. Sa-
men wandelden ze 2.829.088 ki-
lometer bij elkaar.  “Als we het af-
gelopen coronajaar één ding ge-
leerd hebben, dan is het wel dat 
mensen opnieuw het plezier van 
wandelen hebben gevonden”, 
zegt Ilse Robyn van Dodentocht 
vzw. “Na onze eerste challenge, 
de 100KM Covid Challenge met 
meer dan 17.000 deelnemers, 
schreven voor de Warmste Win-
ter Challenge 11.876 deelnemers 
in. Al die wandelaars kozen hun 
eigen doel: een bepaald aantal 
kilometers afleggen gedurende 
drie maanden met een minimum 
van 100 kilometer. Veel deelne-
mers legden de lat hoger: gemid-
deld legde een wandelaar zo’n 
230 kilometer af. Sommige deel-
nemers gingen zelfs over de kaap 
van 2.300 en 2.800 kilometer.”

De Dodentocht is internationaal
bekend. “Ook de Warmste Winter 
Challenge lokte wandelaars van 
over de hele wereld”, zegt Robyn. 
“Er waren deelnemers uit 23 ver-
schillende landen, goed voor 
veertig verschillende nationali-
teiten.” (gdb)

De Warmste Winter Challenge 
powered by Dodentocht in Bor-
nem was een groot succes. De 
bijna twaalfduizend deelnemers 
wandelden samen bijna drie mil-
joen kilometer.

Warmste 
Winter 
Challenge is 
groot succes

BORNEM 

11 tot 19u en in de paas- en zo-
mervakantie elke dag van 11 tot
19u. Tot 16 jaar betaal je 2,50 eu-
ro, wie ouder is betaalt 3 euro.
Met de UiTPAS betaal je slechts
0,60 euro.

i www.minigolflier.be
CHRIS VAN ROMPAEY

De stedelijke minigolf die via de
stadsvesten en de Schapenkop-
penstraat bereikbaar is, dateert al
van 1980. “De medewerkers van
de stad stonden jaar en dag in
voor het onderhoud en de uitba-
ting ervan. Sinds 2016 nam de so-
ciaal-economieonderneming vzw
Werkmmaat deze taak over.
Sindsdien kan je terecht in het
koffiehuisje in de stadsspeeltuin
voor het afhalen van het materi-
aal”, blikt schepen van Sport Ivo
Andries (Open Vld) kort terug.

Tweede toegang
“Na al die jaren van speelplezier

waren de golfterreinen aan ver-
vanging toe. Door de hoogtever-
schillen, losliggende tegels en op-
stekende wortels was het terrein
bovendien niet rolstoeltoeganke-
lijk. Er was ook nood aan een vei-
lige tweede ingang in de richting
van de speeltuin. Verder verkeer-
den grote delen van het gazon in
slechte staat.”
Op vraag van het Lierse stadsbe-

stuur en vzw Werkmmaat teken-
de landschapsarchitect Jo Ampe
van SpeelsR een voorstel uit voor
een grondige heraanleg van de
minigolf. De werkzaamheden be-
gonnen begin maart en zijn nu
grotendeels achter de rug.

Zonniger effect
“We zorgden langs de kant van

de speeltuin voor een bijkomende
toegang met een zachte helling.
We werkten een volledige routing
uit op voldoende brede paden van
minimaal 1,20 meter zonder
hoogteverschillen. We verwijder-
den de niet-functionele en oudere
beplanting. Hierdoor krijgen de
waardevolle bomen nieuwe ruim-
te om beter en steviger uit te
groeien. Daarnaast krijgt het ter-
rein zo een opener en zonniger ef-

LIER 

Nieuwe, kleurrijke minigolf is 
voor iedereen toegankelijk
De volledig vernieuwde minigolf 
aan het Lierse stadspark en de 
sportvelden opent zaterdag voor 
het grote publiek. Vanwege coro-
na moet je wel online reserveren. 
De tarieven verhogen niet.

Het nieuwe minigolfterrein telt achttien kleurrijke golfbanen. FOTO'S CHRIS VAN ROMPAEY

Na al die jaren van speelplezier waren de golfterreinen aan vervanging toe.

De Lierse burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) kreeg donderdagavond
in Vaccinatiecentrum Pallieterland zijn eerste coronaprik. Boogaerts is
76 jaar. Door zijn leeftijd kwam hij nu al aan de beurt. Hij is meteen de
eerste burgemeester van de Eerstelijnszone Pallieterland die werd inge-
ent. “Alles verliep perfect en tot nu ook zonder bijwerkingen. Niet twijfe-
len dus en je laten vaccineren!” (cvr)

FOTO CHRIS VAN ROMPAEY

Burgemeester Frank Boogaerts 
krijgt eerste coronaprik
LIER 

KLEIN-BRABANT 
Digitale kruisweg 
met muziek en gebed

“Ondanks de huidige corona-
maatregelen zijn we met de paro-
chies van Klein-Brabant op zoek
gegaan naar hoe we de gelovigen
in deze sterke tijd toch een mooi
aanbod kunnen bieden”, zegt pa-
rochieassistent Inge Hauchecorne
van de Pastorale Zone Bornem en
Sint-Amands. “We werkten een
digitale kruisweg uit met beeld,
muziek en gebed. De tekst is ook
ter beschikking in onze kerken.”
In de video leest pastoor Steven
Barberien een tekst voor en be-
speelt Bart Jacobs het orgel. Je
ziet beelden van verschillende
kerken van Klein-Brabant. “Ook
voor gezinnen gingen we aan de
slag”, zegt Hauchecorne. “We
maakten voor de vormelingen ‘Je-
zus’ laatste tocht’. Iedereen die
dat wil, kan op wandel om aan de
hand van allerlei opdrachten een
stukje mee op weg te gaan met Je-
zus.” Op paaszaterdag zijn alle
kerken in Klein-Brabant open. Op
paaszondag 4 april om 9.30u lui-
den de klokken van alle kerken. In
de kerken van Bornem en Sint-
Amands wordt tot 11u de com-
munie uitgereikt, in de kerken
van de zone Puurs tot 12u. (gdb)
i Video kruisweg: www.youtube.com/
watch?v=v1F5C8pVQOw 
i www.kerkkleinbrabant.be



 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021     5150     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 

In samenwerking met het stadsbestuur zijn we ge-
start met een aanbod van leveringen met de cargo-
fiets. In het kader van de coronacrisis lanceerde het 
stadsbestuur het aanbod naar winkeliers om leve-
ringen bij klanten gratis te laten bezorgen met de 
cargofiets. Dankzij de steun van het Koning Boude-
wijnfonds hebben we in 2019 een cargofiets kunnen 
aankopen. 

We hebben deze service aangeboden van december 
2020 tot en met januari 2021. In 2021 werd onze cargo-
fiets  opnieuw ingezet naar aanleiding van specifie-
ke acties rond Sint-Niklaas, kerst- en nieuwjaar,… 

Op basis van deze eerste ervaringen en dankzij de 
financiële steun van de Vlaamse overheid hebben 
we in 2021 Fietskoerier Lier op een professionele 
manier kunnen uitbouwen. We kregen hierbij on-
dersteuning van Urbike, een ervaren fietskoerierbe-
drijf in Brussel die ons de knepen van het vak leer-
den. kandesign ging weerom aan het werk met het 
ontwikkelen van de  branding en website. Verder 
sloten we een contract af met gls in functie van de 
uitbouw van een parcelshop in de lokalen naast het 
fietspunt van Lier. Na het vertrek van Bram Deko-
ning heeft Kathleen Vermeiren dit in innovatief tra-
ject met veel enthousiasme over genomen.

Begin 2022 zal dit voorbereidend werk echt zichtbaar 
worden als Fietskoerier Lier officieel van start gaat.

Werkmmaat heeft in 2020 een belangrijke financiële 
steun ontvangen van Literatuur Vlaanderen voor 
een vertelproject in het speelhuisje van de speeltuin 
stadspark Lier. Doelstelling is om zoveel mogelijk 

FIETSKOERIER 

LIER

VERTELPROJECT 

SPEELTUIN LIER

kinderen kennis te laten maken met verhalen en hen 
toe te leiden naar de bibliotheek. Dit alles in nauwe 
samenwerking met de bibliotheek en cc De Mol. 

Concreet willen we in het zomerseizoen elke 
woensdag verhalen vertellen in het Verstelhuisje 
van de speeltuin stadspark Lier. Dit vertelfestijn zal 
van start gaan met een heus Vertelfestival, een hele 
dag in het teken van verhalen vertellen.

Omwille van de corona maatregelen hebben we 
deze programmatie moeten verschuiven naar 2022.

Samen met het oCmw en vdab werkten we het ini-
tiatief van de sollicitatiefietsen uit. Mede dankzij de 
sponsoring van Bike&Co kocht Werkmmaat twee 
elektrische fietsen aan. Deze elektrische fietsen 
worden gratis ter beschikking gesteld aan werkzoe-
kenden in het kader van hun opleidingen en sollici-
taties. 

De medewerkers van oCmw en vdab zorgen voor 
een correcte toeleiding. Op deze manier bieden we 
een concreet antwoord op de mobiliteitsnood van 
werkzoekenden.

Corona woog zwaar door op het culturele leven. De 
Cultuurnetwerkers van Werkmmaat bleven echter 
niet bij de pakken zitten en lanceerden het digitaal 
platform WeeWeeeh. Via dit digitaal podium wer-
den jongeren uitgenodigd om hun talenten rond 
woord, dans en muziek te performen.

SOLLICITATIE- 

FIETSEN

WEEWEEEH
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WeeWeeeh vond ook haar weg in supermarkten, 
essentiële winkels die tijdens de lockdown steeds 
open bleven. Onze Cultuurnetwerkers nodigden 
kunstenaars uit om hun werken te toon te stellen in 
de supermarkten. Een ideaal platform voor kunste-
naars en een creatieve manier om toch nog wat cul-
tuur op te snuiven tijdens het winkelen.

De WeeWeeeh Carrousel sprak enorm tot de ver-
beelding. In deze prachtige houten constructie kon-
den wel voostellingen open gaan. De Carrousel is 
een openluchttheater met een draaiend podium. De 
Cultuurnetwerkers organiseerden tijdens de cultu-
rele lockdown vier sessies waarin jongeren konden 
schitteren op een professioneel decor en corona-
proof. Veel jong talent met een stevige portie mu-
ziek, dans en spoken word.

Na een grondige audit heeft Werkmmaat in 2013 
het esF-Kwaliteitslabel ontvangen. Op 26 februari 
2015 werd er een vervolg audit uitgevoerd. Voor een 
tweede maal met een algemeen positief resultaat.

In december 2014 werd er een swot-wanalyse uit-
gewerkt door vzw Hefboom. Het Vlaams Subsidie 
Agentschap voor Werk en Sociale Economie wenste 
op deze manier na te gaan of onze organisatie vol-
doende sterk is om de uitdagingen van het nieuwe 
decreet Lokale Diensten Economie aan te gaan. De 
resultaten van deze sterkte/zwakte analyse waren 
algemeen positief. Er werden wel verschillende aan-
bevelingen geformuleerd:

 ▶ Financieel perspectief: Versterking van de fi-
nanciële basis met aanleg van een investerings-
reserve. Uitwerken van een betere financiële 
rapportering en de rendabiliteit van de ver-
schillende LDE projecten in kaart brengen.

 ▶ Klantenperspectief: Sterke POP methodiek blij-
ven uitbouwen in de werking van de organisatie 
(ondermeer door het digitaliseren van de POP’s).

 ▶ Interne bedrijfsvoering: Opmaken van een 
strategisch meerjarenplan vertaald in een ope-
rationeel plan en een financieel meerjarenplan.

 ▶ Ontwikkeling en groei: Behouden en verster-
ken van gemotiveerde, gelukkige en betrokken 
medewerkers.

In functie van het versterken van onze financiële 
beleidsvoering heeft de Raad van Bestuur beslist 
om vanaf 2016 samen te werken met Hans Van 
Hoeydonck als boekhouder.  Verder zijn we in 2016 
overgeschakeld naar een moderner en efficiënter 
boekhoudprogramma Yuki. Hierdoor kunnen we 

7
KWALITEITS- 

BELEID
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de financiële bewegingen van onze projecten veel 
strikter opvolgen en zo nodig bijsturen.

Met het aanstellen van Thi Dung Dang in mei 2019 
als kwaliteitscoördinator hebben we een duidelijke 
prioriteit willen maken om sterker in te zetten op 
ons doorstroom- en kwaliteitsbeleid. Onze collega 
heeft in de voorbije jaren een gestandaardiseerde 
begeleidingsstructuur uitgewerkt die gehanteerd 
wordt door de begeleiders traject en werk van Werk-
mmaat. Verder hebben we zelf een digitale applica-
tie Compas ontwikkeld om op een efficiënte manier 
alle gegevens van onze doelgroep medewerkers in 
kaart te kunnen brengen.

De Vlaamse administratie Werk en Sociale Econo-
mie heeft alle organisaties binnen sociaal economie 
opgedragen om vanaf september 2021 hun kwali-
teitsbeleid te laten registreren door een officieel 
kwaliteitslabel. Dit is een absolute voorwaarde om 
nog beroep te kunnen doen op subsidies. Werkm-
maat heeft gekozen voor het kwaliteitslabel van 
Qforwse. In de loop van 2020 hebben we ons grondig 
voorbereid op de diverse vooropgestelde kwaliteits-
criteria. We hebben vooral ingezet op het uitwerken 
van diverse processen om de werking van Werkm-
maat steviger te onderbouwen.

De audit van Qforwse  ging door in januari 2021. We 
zijn heel blij met de positieve waardering die we ge-
kregen hebben in het kader van deze audit. De advie-
zen en werkpunten nemen we heel graag verder op. 
Zo willen we werk maken van een gerichte klanten-
bevraging bij de mensen die in contact komen met 
onze verschillende deelprojecten.

In het najaar van 2020 zijn we gestart met een ver-

nieuwing van onze Raad van Bestuur. Verschillende 
leden werken al vele jaren mee en hebben de vraag 
gesteld om in de loop van 2021 ontslag te kunnen ne-
men.  2021 was dan ook een jaar waarbij we afscheid 
hebben moeten nemen van waardevolle bestuursle-
den die mee een stuk geschiedenis hebben geschre-
ven van Werkmmaat. Maar ook een jaar waarin we 
verschillende nieuwe bestuursleden hebben kun-
nen aantrekken. We zullen hun expertise meer dan 
nodig hebben voor de verdere uitbouw van ons toe-
komstplan 2030.

Elk jaar heeft haar nieuwe uitdaging op het punt 
van kwaliteit. 2019 stond in het teken van ons door-
stroombeleid. In 2020 timmerden we aan de voorbe-
reidingen voor het behalen van ons kwaliteitslabel. 
Dit jaar stond in het teken van ons toekomstplan 
2030. Het komende jaar zal vooral gericht zijn op de 
geplande inkanteling van onze lde werking in het 
maatwerkdecreet en dat vanaf 1 januari 2023. Een be-
slissing van de Vlaamse regering die een heel grote 
inpakt zal hebben op de werking van Werkmmaat. 
Onze doelstelling hierbij is dat maatwerk meer geïn-
tegreerd wordt in de reguliere economie. We willen 
met onze organisatie graag deze doelstelling waar 
maken, meer concreet door onze samenwerking 
met fietsenhandelaar De Geus sterker aan te halen. 
Dankzij de financiële steun van de stad Antwerpen 
kunnen we een advocatenbureau aan het werk zet-
ten om na te gaan of er een gezamenlijk onderne-
mingsplatform kan gecreëerd worden om de kloof 
tussen sociale en reguliere economie weg te werken.
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Project- 
verantwoordelijke

 ▶ Ivan Weerts
 ▶ Willem Storms

Coach Hilde Van Walleghem
LDE medewerkers 8 VTE
Artikel 60  
medewerkers

4 VTE

Doorstroom regulier  
arbeidscircuit

1

Opdrachten  ▶ Steenplein
 ▶ De Ruien
 ▶ City Camping Antwerp

De voorbije vier jaren waren voor ons heel intens, 
dit in de eerste plaats door de volledige overname, 
restyling en investeringswerken in de Antwerpse 
Ruien. In samenwerking met onze partner Zanzibar 
hebben we er alles aan gedaan om van De Ruien een 
belangrijke historische en toeristische troef te ma-
ken. En dit met succes, we hebben dit jaar weerom 
heel veel enthousiaste bezoekers in De Ruien mo-
gen ontvangen.

In 2019 willen we op dit elan doorgaan. We zullen 
ondermeer een luifel voorzien aan de ingang van het 
Ruihuis. Hierdoor verhogen we onze zichtbaarheid 
in de Suikkerrui en bieden we wachtende bezoekers 
bescherming tegen regen en felle zon. Verder willen 
we ook de “cockpit” renoveren in functie van een be-
tere werkomgeving voor de baliemedewerksters. 

In 2019 loopt onze lopende concessieovereenkomst 
met de stad Antwerpen af. Samen met onze partner 
Zanzibar hopen we op een verlenging van onze sa-
menwerkingsovereenkomst. In de voorbije jaren 
hebben we bewezen dat de samenwerking tussen 
het stadsbestuur, een privé partner en een sociaal 
economie onderneming tot mooie resultaten kan 
leiden. We zijn alvast uitgenodigd om dit uniek sa-
menwerkingsproject tussen openbaar bestuur – pri-
vé – sociaal economie te komen toelichten op het 
Open Monumentencongres van 14 maart 2019.

Heel graag willen we het stadsbestuur van Antwer-
pen en de Vlaamse overheid bedanken voor hun 
financiële steun en vertrouwen. Dankzij deze in-
breng kunnen we het lde project Toerisme Antwer-
pen optimaal realiseren: een competentiegericht te

BESLUIT

▶
UITBOUW VAN  

PROJECTEN LOKALE 
DIENSTEN ECONOMIE 

DIE GERICHT INSPELEN 
OP LOKALE NODEN

1
TOERISME 

ANTWERPEN

VOORGESCHIEDENIS

2004  ▶ Start werking Toerisme Antwerpen in het kader van 
Buurt- en Nabijheiddienst – vzw Werkvormm

2007  ▶ Opname werking binnen Vlaams kader Lokale 
Diensten Economie – vzw Werkvormm

Juli 2011  ▶ Overschakeling werking van vzw Werkvormm naar 
vzw Werkmmaat

December 2011  ▶ Goedkeuring gemeenteraad samenwerkings-
akkoord 2011 – 2013 met vzw Werkmmaat rond 
Toerisme Antwerpen

2014  ▶ Marktbevraging stadsbestuur rond overname  
beheer De Ruien

Januari 2014  ▶ Goedkeuring gemeenteraad samenwerkings-
akkoord 2014 – 2019 met vzw Werkmmaat rond 
Toerisme Antwerpen

April 2015  ▶ Goedkeuring stadsbestuur beheer De Ruien door 
vzw Werkmmaat en Zanzibar

Januari 2016  ▶ Start vernieuwde werking De Ruien
Mei 2017  ▶ Besluit Vlaamse minister sociaal economie tot 

uitbreiding LDE doelgroep medewerkers Toerisme 
Antwerpen

November 2018  ▶ Start combiwandeling Sint-Caroluskerk en  
De Ruien
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Midden 2014 lanceerde het stadsbestuur een markt-
bevraging naar mogelijke kandidaten voor het be-
heer van De Ruien. De stedelijke dienst toerisme 
wenste een nieuwe dynamiek te geven aan de Ant-
werpse Ruien en het volledige beheer van deze toe-
ristische attractie over te dragen aan een externe 
partner. 

Werkmmaat diende, samen met het Antwerpse eve-
nementenbureau Zanzibar, haar kandidatuur in. Na 
een selectieprocedure door het stadsbestuur van 
Antwerpen werd onze kandidatuur weerhouden.

Op vraag van de dienst toerisme werkten we, samen 
met Zanzibar, een onderbouwd voorstel uit rond de 
verdere invulling van De Ruien. In de loop van de 
voorbije jaren hebben we gezorgd voor een grondi-
ge restyling van De Ruien.

Een overzicht:

NIEUWE INVULLING 

DE RUIEN

2015  ▶ Inkomhal van het Ruihuis werd geschilderd en op-
gefrist met o.a. een nieuw logo, plan van De Ruien, 
zijpanelen met extra verlichting.
 ▶ Aanpassen van de metalen afsluitpoort (beveili-
ging, elektrische bediening en hoger optrekken).
 ▶ Ontwikkelen van een boekingssysteem om via 
digitale weg reservaties mogelijk te maken.
 ▶ Ontwikkelen van een interactieve rondleiding in  
De Ruien. 
 ▶ Verlengen van het traject om met de boot De 
Ruien te verkennen.
 ▶ Opzet van nieuwe huisstijl en website.
 ▶ Continuering van de samenwerking met de  
Stadsgidsen.

2016  ▶ Volledige vernieuwing van de elektriciteit en ver-
lichting

2017  ▶ Plaatsen van educatieve panelen in een zijgang 
van de Kapel. 
 ▶ Voorzien van noodsignalisatie.
 ▶ Constructie van een nieuwe boot i.f.v. vlotter  
bezoek in De Ruien.
 ▶ Aangepaste geluidsmontage voor de short-visits 
(kort bezoek met de boot).
 ▶ Uitwerken van een educatief lessenpakket voor 
scholen.

2018  ▶ Plaatsen van een schuine loopbrug in de kapel om 
op deze manier de toegankelijkheid gevoelig te 
verbeteren.
 ▶ Aankoop van nieuwe tablets.
 ▶ Opstarten van de schoolbezoeken.
 ▶ Plaatsen van twee veiligheidsdeuren en een trap 
i.f.v. combiwandeling met Sint-Carolus Borro-
meuskerk.
 ▶ Eind 2018: Starten van de Combiwandeling 
Sint-Carolus Borromeuskerk & De Ruien.
 ▶ Samenwerking Vleeshuis ter ondersteuning van de 
beklimming van de kathedraaltoren.

December 2019  ▶ Toelageovereenkomst stad Antwerpen en  
Werkmmaat uitbating De Ruien voor 2020.

Oktober 2020  ▶ Toekenning concessie City Camping Antwerp  
door VESPA.

December 2020  ▶ Toelageovereenkomst stad Antwerpen en  
Werkmmaat uitbating De Ruien voor 2021.

April 2021  ▶ Opening City Camping Antwerp.
Oktober 2021  ▶ Opdrachten onderhoud Steenplein worden  

gekaderd binnen samenwerkingsakkoord met  
stad Antwerpen rond facilitaire dienstverlening.

2011 - 2021  ▶ Jaarlijkse subsidiëring Toerisme Vlaanderen.
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In de toelageovereenkomst met de stad Antwerpen 
staan duidelijke engagementen vermeld die Werk-
mmaat en Zanzibar moeten realiseren.

In de eerste plaats is er de vraag naar het ontwikke-
len van nieuwe publiekformules:

 ▶ Bezoekersformules voor bedrijven aanbieden.
 ▶ Ruienbezoek koppelen aan bestaande stads-

evenementen en feesten zoals bijvoorbeeld 
tijdens Nacht van de Musea, Open Monumen-
tendag, Bollekesfeest, Tall Ships Race,  
Cultuurmarkt Vlaanderen, Kerstmarkt,  
Valentijn, Halloween, …

 ▶ Uitbreiding van de nocturnes.
 ▶ Opzetten van bezoekformules voor passagiers 

van cruiseschepen.

Daarnaast wordt de bezoekerservaring verbeterd 
door:

TERUGBLIK 2021

 ▶ Extra technische voorzieningen zoals ‘augmen-
ted reality’, audioguides, …

 ▶ Updaten van de tabletfilmpjes.
 ▶ De geluidsopnamen hoorbaar tijdens het 

parcours van de boottochtjes vernieuwen en 
beschikbaar maken in NL/FR/EN/DE.

 ▶ Aankopen van nieuwe tablets, hoofdtelefoons 
en oplaadsysteem.

Dit alles moet resulteren in een verhoging van het 
aantal bezoekers gelijkaardig aan de benchmark van 
andere attracties in Antwerpen.

Verder engageert Werkmmaat zich om het bassin 
lekvrij te maken en in te korten door het plaatsen 
van een nieuwe dam. Het geleidingssysteem voor 
het bootje en de geluidsinstallatie moeten aange-
past worden.

Ook in 2021 verstoorde corona gevoelig deze plan-
nen. De eerste 5 maanden van dit jaar waren we ver-
plicht gesloten. Op 9 juni 2021 konden we eindelijk 
terug bezoekers verwelkomen.

Ondanks de Corona problemen hebben Werkmmaat 
en Zanzibar in 2021 verschillende initiatieven geno-
men om de werking van De Ruien te versterken:

 ▶ Op basis van een marktbevraging hebben we 
het ingenieursbureau ABT aangesteld om ons te 
begeleiden bij het plaatsen van de nieuwe dam. 
Dit bureau werkte een stabiliteitsonderzoek en 
een technisch ontwerp vertaald in een bestek 
uit. De opdracht voor het bouwen van een 
nieuwe dam werd toegewezen aan de firma Luc 
Scherpereel nv. De plaatsing van de nieuwe dam 
verliep zeer voorspoedig en werd goedgekeurd 

2019  ▶ Stopzetten van boottochtjes omwille van water-
verlies in het bassin – uittekenen van plan om 
bassin te halveren door het plaatsen van nieuwe 
dam ter hoogte van het ponton.
 ▶ Aanstellen van architecte en uittekenen van plan-
nen voor renovatie van de Cockpit – het onthaal 
van het Ruihuis.
 ▶ Uitwerken van een tweede combiwandeling met 
de Sint-Pauluskerk.

2020  ▶ In januari 2020 werd onder toezicht van onze 
architecte de Cockpit volledig gerenoveerd. Dit in 
de eerste plaats om het werkcomfort van onze 
onthaalmedewerkers te verbeteren. De Cockpit 
oogt veel frisser en toegankelijker dan voorheen.
 ▶ Vervangen van de bekabeling en de walkietalkies. 
Op deze manier is het bereik tussen de Cockpit en 
de ondergrondse bezoekers via de walkietalkies 
gevoelig verbeterd en is de kabel beter beschermd 
tegen externe invloeden zoals vocht en ongedierte.
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door Vincent Limbourg, consulent techniek 
stad Antwerpen. De werken werden uitgevoerd 
met subsidies van de stad Antwerpen.

 ▶ Voordeel van deze nieuwe dam is dat bezoekers 
vlotter toegang krijgen tot De Ruien, ze hoeven 
niet langer gebruik te maken van het bootje 
om hun tocht aan te vatten. Verder wordt het 
bassin nu gehalveerd waardoor we veel minder 
water nodig hebben. Ondanks inspanningen 
van Water-Link en andere bevoegde diensten 
gaat er nog steeds water verloren in het bassin. 
De juiste oorzaak blijft onbekend. In overleg 
van alle betrokken partners (stad Antwerpen, 
Water-Link en Aquafin) werd er een creatieve 
oplossing uitgewerkt. Onder de Grote Markt 
zijn er opvangputten voor regenwater die 
vroeger gebruikt werden om mogelijke branden 
te blussen. Doelstelling is dat deze regenwater-
putten gekoppeld worden aan het bassin van De 
Ruien. Op die manier hoeven we veel minder 
gebruik te maken van kostbaar drinkwater om 
het bassin te vullen. Planning is dat deze water-
verbinding begin 2022 operationeel zal zijn.

 ▶ In samenwerking met KAN design zijn we bezig 
met het ontwikkelen van een animatieproject 
voor kinderen (geluid en beeld) in het bassin. 
Op deze manier willen we het klassieke boot-
tochtje opwaarderen en een gericht aanbod 
voorzien voor gezinnen met kinderen die 
willen kennis maken met De Ruien. Voor de 
ontwikkeling van dit project hebben we deels 
beroep kunnen doen op subsidies van de stad 
Antwerpen en Visit Vlaanderen. We hopen be-
gin 2022 dit nieuw aanbod te kunnen lanceren.

 ▶ De werking van De Ruien wordt sinds dit 
jaar opgenomen in de portaalsite Experien-
ce Antwerp, een krachtig initiatief van onze 
partner Zanzibar. Op deze manier kunnen we 
De Ruien nog meer promoten in binnen- en 
buitenland. De eerste resultaten zijn alvast 
veelbelovend.

 ▶ Op een aantal plaatsen hebben we de kabel-
goten voor bevestiging van lampen en elek-
triciteit vervangen. Omwille van de extreme 
omstandigheden in de Ruien waren deze goten 
op bepaalde plaatsen in slechte staat.

 ▶ In de loop van juli en augustus is in het kader 
van de Zomer van Antwerpen het evenement 

“De Lange Nacht van Moosmeier” door gegaan. 
Een initiatief van De Kleine Expeditie. We 
hebben de hele zomervakantie door 3 groepen 
ontvangen in de avonduren. 

 ▶ In de herfstvakantie hebben we aanbod gelan-
ceerd rond Halloween wandelingen met een 
spookachtige sfeer en verhalen in De Ruien. 
Omwille van het slechte weer hebben we het 
startweekend moeten annuleren, maar de an-
dere dagen waren zeker een succes.

 ▶ Omwille corona hebben we alle schoolbezoe-
ken moeten annuleren. Verder hebben we geen 
nieuwe combiwandelingen en bezoekersfor-
mules kunnen opstarten. We hopen dat we in 
2022 van start kunnen gaan met een combi-be-
zoek i.s.m. het bestuur van de Sint-Paulus-
kerk. Deze kerk ligt op een Steenworp van de 
Schelde en grenst met een scheidingsmuur aan 
de ondergrondse ruien. Een directe toegang 
vanuit de kerk naar De Ruien is niet mogelijk. 
Maar mede dankzij de enthousiaste steun van 
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de Sint-Paulusvrienden hebben we een unieke 
wandeling kunnen uittekenen in de kelder van 
deze prachtige kerk. In het tweede deel van de 
combiwandeling duiken we in een tot nu toe 
onbezochte gang van De Ruien. We naderen 
hierbij heel dicht de poort naar de Schelde 
en de bezoeker kan kijken naar de nog laatst 
functionerende rui onder Antwerpen. Het is 
de bedoeling om, na overleg met alle betrokken 
partners, in 2021 met deze tweede combiwan-
deling effectief van start te gaan.

 ▶  Dit jaar hebben een aantal filmproducenten 
gebruik gemaakt van De Ruien voor hun opna-
mes: Les Gentils, Amazon Prime en Everybody 
Love Diamonds.

 ▶  We waren ook heel verheugd met de interesse 
van Vlaanderen Vakantieland oM een repor-
tage te komen maken over De Ruien in Ant-
werpen. Verder brachten burgemeester Bart 
De Wever en Axel Peleman samen met ATV een 
bezoek voor een reportage over de verhalen 
van burgemeesters en de geschiedenis van 
onze stad.
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De bezoekersaantallen waren in de voorbije jaren 
het duidelijkste bewijs dat al onze inspanningen tot 
een positief resultaat hebben geleid. 

We behaalden in 2019 een recordaantal bezoeken 
van 25.348. Dit ondanks de gevoelige daling van het 
aantal bezoekers met de boot. 

Maar we kunnen er niet naast, de gevolgen van coro-
na voor 2020 en 2021 waren zeer negatief. Dit jaar wa-
ren we verplicht om De Ruien voor zeer lange tijd te 
sluiten, namelijk van 29 oktober 2020 tot 8 juni 2021.
sluiten, namelijk van 29 oktober 2020 tot 8 juni 2021.

BEZOEKERS- 

AANTALLEN

Dit jaar werd het aanbod van De Ruien ook opge-
nomen binnen de werking van Experience Ant-
werp, een initiatief van onze partner Zanzibar. 
Op deze manier willen we De Ruien nog breder 
promoten in binnen- en buitenland. Dit jaar heb-
ben we 266 bezoekers mogen verwelkomen via 
dit platform.

ExtrA initiAtiEVEn 2021 bEzoEkErs
Zomer van Antwerpen 2.308 bezoekers
Halloweenwandelingen 273 bezoekers

Totaal 2015 11.019 bezoekers
Totaal 2016 21.850 bezoekers
Totaal 2017 24.961 bezoekers
Totaal 2018 23.473 bezoekers
Totaal 2019 25.348 bezoekers
Totaal 2020 4.544 bezoekers
Totaal 2021 7.996 bezoekers

groEpEn bEzoEkErs schoLEn combi scb
o.L.V. stADs-
giDs

mEt tAbLEt mEt boot sEpt 2018 DEc 2018

Juni- 
december 
2015

3.526  
personen

0 267  
personen

0 0

2016

703  
groepen

8.630 
personen

7.246  
personen

5.254  
personen

0 0

2017

824  
groepen

9.794 
personen

8.217  
personen

6.051  
personen

0 0

2018

783  
groepen

9.025  
personen in 
groep

9.030  
personen

5.418  
personen

770  
Leerlingen 
en leer-
krachten

174  
personen

2019

671 groepen

7.550 
personen

10.479 
personen

3.223 
personen

januari tot 
en met juli

2.919 
leerlingen en 
leerkrachten

495

personen

2020

95 groepen

1.175  
personen

2.698  
personen

0 18  
klasgroepen

333 
leerlingen en 
leerkrachten

337  
personen

2021

221 groepen

2.540  
personen

4.232
personen

20 personen 
(enkel in 
juni)

45  
leerlingen en 
leerkrachten

624  
personen
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Dit jaar kreeg Het Steen een nieuwe officiële be-
stemming als het onthaalcentrum voor alle bezoe-
kers en de cruiseterminal. Een mooie opwaardering 
van Het Steen en het Steenplein. Het Steenplein is 
verder de aankomst/vertrekplek voor de overzet-
boot en de Waterbus. Tal van evenementen vinden 
ook plaats aan de voet van het Steen.

In opdracht van Visit Antwerpen staan we elke dag 
in voor het proper houden van het Steenplein en 
omgeving. Doelstelling is om er steeds voor te zor-
gen dat deze zone vrij is van onkruid en sluikafval. 
Onze zorg voor een gezellig plein voor de Antwer-
penaar en de toerist staat hierbij voorop. Onze colle-
ga’s hebben dit jaar heel wat extra werk verzet met 
het opruimen van sluikafval. Omwille van de slui-
ting van de horeca was het Steenplein een druk be-
zochte alternatieve plek om af te spreken.

ONDERHOUD  

STEENPLEIN

Begin november hebben we afscheid moeten ne-
men van de Cruiseterminal als onze werkplek. In 
het kader van de heraanleg Steenplein wordt de 
Cruiseterminal afgebroken. We hebben aan de be-
voegde stedelijke diensten de vraag gesteld of we 
mogen gebruik maken van het gebuw op de bus par-
king dat vroeger gebruikt werd door de stadsgidsen. 
Dit zou een volwaardig alternatief kunnen zijn als 
uitvalsbasis voor onze collega’s.

Sinds oktober 2021 werd de financiering van onze 
werking op het Steenplein aangepast. Onze presta-
ties worden nu verrekend volgens het bestek “Klei-
ne technische onderhoudswerken en facilitaire on-
dersteuning – gaC 2017/4735”. We brengen hierbij 
de jaarlijkse subsidie van 21.000 euro van Toerisme 
Vlaanderen in mindering.

In oktober 2020 ontvangen we van het stadsbestuur 
van Antwerpen de officiële goedkeuring voor het 
opnemen van de concessie van Camping De Molen, 
dit voor het seizoen 2021 en 2022. Samen met onze 
partner t-Kompas hadden we in de zomerperiode 
2020 een creatief voorstel uitgewerkt om de cam-
ping van Linkeroever terug nieuw leven in te blazen. 
We zijn hierbij steeds vetrokken van de overtuiging 
dat de stad Antwerpen een volwaardige stadscam-
ping verdient.

In het voorjaar 2021 hebben we zwaar ingezet om de 
onderkomen infrastructuur terug op punt te zetten:

 ▶ Plaatsen van een nieuwe professionele ketel 
voor het verwarming en warm water in het 
sanitair gebouw.

CITY CAMPING  

ANTWERP
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 ▶ Installeren van een automatische poort met 
digitale toegangscode voor de kampeerders.

 ▶ Het opvrolijken van de gebouwen door het 
plaatsen van steigerhout.

 ▶ Herschilderen van het kantoorgebouw en  
sanitair complex.

 ▶ Voorzien van een afvalzone en zone voor  
afvoeren van afvalwater van campers.

 ▶ Vernieuwen van de elektrische installaties in 
de gebouwen en op het terrein.

 ▶ Proper maken van het terrein.
 ▶ Twee van de drie houten chalets werden  

afgebroken en afgevoerd.

We hebben heel wat van deze werken met onze ei-
gen medewerkers uitgevoerd. Gelukkig konden we 
de investeringen voor een bedrag van 56.000 euro in 
mindering brengen van de jaarlijkse concessie van 
18.000 euro. Verder konden we beroep doen op sub-
sidies/lening van Toerisme Vlaanderen.

Verder hebben we een digitaal reservatiesysteem 
ontwikkeld zodat klanten 7 dagen op 7 kunnen re-
serveren. Dit boekingssysteem werd gekoppeld aan 
onze website. We hebben gekozen voor een nieuwe 
naam City Camping Antwerp om duidelijk te kun-
nen aangeven dat er een nieuwe uitbater werd aan-
gesteld voor de camping.

Dankzij deze belangrijke inspanningen zijn we erin 
geslaagd om het noodzakelijke brandweerattest te-
rug te kunnen verkrijgen en hebben we bij Toerisme 
Vlaanderen aanvraag tot erkenning ingediend.
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Op 1 april 2021 opende de camping haar deuren. We 
zorgden hierbij voor een optimale kampeerervaring 
door het aanbod van een verzorgde kampeerbro-
chure met kortingsbons van handelaars uit de buurt, 
aanbod van huurfietsen, broodservice en kinderani-
matie, elke vrijdagavond was er een aanbod van een 
foodtruc met optreden,…

We kijken heel tevreden terug op dit eerste seizoen:

 ▶ We ontvingen heel veel positieve commentaren 
van bezoekers.

 ▶ Meer dan 15.000 kampeerders kwamen bij ons 
kamperen. Dit met een omzetcijfer van 230.000 
euro.

 ▶ Buiten een aantal weekends was de camping 
nooit volledig volzet. Er is dus zeker nog groei-
marge mogelijk.

 ▶  En vooral: onze collega’s hebben de camping 
leren ervaren als een heel fijne en competen-
tiegerichte werkplek. We hebben deze unieke 
ervaring proberen te vatten in een brochure 
met getuigenissen van onze medewerkers 
hoe ze de werking op City Camping Antwerp 
hebben ervaren.

Eind dit jaar hebben we van het stadsbestuur be-
richt ontvangen dat de concessie van de camping 
nog zal verlengd worden tot en met het seizoen 2023. 
Dit in aanloop van de nieuwe camping die voorzien 
zal worden op de Middenvijver Linkeroever.

Begin 2022 plannen we nog een verdere renovatie 
van de douches en lavabo’s. Bedoeling is om de ver-
ouderde douchebakken af te breken, de vloer te tege-
len met een afvoergoot en nieuwe lavabo’s plaatsen.

De werking binnen Toerisme Antwerpen mogen we 
gerust omschrijven als heel intens en uitdagend.

Samen met onze partner Zanzibar  hebben we in de 
voorbije jaren gezorgd voor een volledige overname, 
restyling en investeringswerken in de Antwerpse 
Ruien. We zijn er op deze manier in geslaagd om van 
De Ruien een belangrijke historische en toeristische 
troef te maken. In 2019 hebben we een recordaantal 
bezoekers in De Ruien mogen ontvangen. 

Jammer genoeg was corona ook voor ons een be-
langrijke spelbreker in de loop van de voorbije twee 
jaren. De economische en toeristische activiteiten 
in Antwerpen werden omwille van corona sterk af-
geremd of zelfs lam gelegd. De vooropgestelde doel-
stellingen vervat in de overeenkomst met de stad 
Antwerpen konden niet gerealiseerd worden. Het 
aantal bezoekers daalde naar een minimum. Onze 
medewerkers werden in 2020 en 2021 voor lange tijd 
geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid. Twee 
jaar op rij sluiten we het project van De Ruien af met 
een belangrijk negatief financieel resultaat, in totaal 
bijna 100.000 euro. Omwille van de aangescherpte 
coronamaatregelen en het beperkt aantal boekingen 
hebben we ervoor gekozen om in de maand januari 
2022 de deuren te sluiten en onze collega’s in tijdelijke 
werkloosheid te plaatsen. 

Gezien de zware financiële verliezen hebben we eind 
2021 de beslissing genomen om onze jarenlange sa-
menwerking met Zanzibar stop te zetten. Dit met de 
intentie om onze werkingskost gevoelig te beperken. 
Werkmmaat zal dus alleen instaan voor het volledig 
beheer van De Ruien. Graag willen we met onze part-
ner Zanzibar blijven samenwerken rond afgebakende 
projecten waaronder nieuwe combiprojecten met De 
Ruien en een actualisatie van onze tabletwandeling. 

BESLUIT
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Toch blijven we hoopvol, het is onze ambitie om in 
2022 de draad terug op te nemen. In de voorbije jaren 
hebben we alvast de basis gelegd voor verschillende 
initiatieven. We denken hierbij aan de plaatsing van 
de nieuwe dam en de heropstart van de boottochtjes 
gecombineerd met een animatieproject voor kinde-
ren. We kijken ook uit naar de start van de combiwan-
deling met Sint-Paulus. 

Onze projectwerking op het Steenplein heeft in 
2021 een nog een grotere meerwaarde gekregen. Het 
Steen is nu de toegangspoort geworden voor elkeen 
die Antwerpen wil bezoeken. Samen met de stad Ant-
werpen willen we er zorg voor dragen dat het Steen-
plein er netjes en verzorgd uit ziet.

Met de heropstart van de stadscamping City Cam-
ping Antwerp op Linkeroever konden we ons pallet 
binnen Toerisme Antwerpen verder versterken. Sa-
men met onze partner t-Kompas hebben we gezorgd 
voor een volledige restyling  van de oude camping 
De Molen. We zijn fier dat we erin geslaagd zijn om 
Antwerpen terug een volwaardige stadscamping te 
kunnen aanbieden.

Heel graag willen wij het stadsbestuur van Antwer-
pen en de Vlaamse overheid bedanken voor hun fi-
nanciële steun en vertrouwen. Dankzij hun inbreng 
kunnen we het lde - project Toerisme Antwerpen 
optimaal realiseren en verder uitbreiden: een compe-
tentiegericht tewerkstellingsinitiatief gecombineerd 
met een grote ambitie voor een toeristisch attractief 
project voor Antwerpen. Het  blijft in de komende ja-
ren onze dagelijkse betrachting om de talrijke toeris-
ten en Antwerpenaars welkom te heten op het Steen-
plein, City Camping Antwerp en in De Ruien.
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Project- 
verantwoordelijke

 ▶ Luc Roothoofd – algemene 
coördinatie

 ▶ Peter Luyckx
 ▶ Koen Lambrechts
 ▶ Steven Meeus
 ▶ Nico Van Hullebusch
 ▶ David Van Laer

Coach  ▶ Erwin Lauriks
LDE medewerkers 20 VTE
Artikel 60  
medewerkers

8 VTE

Doorstroom 
reguliere 
arbeidscircuit

0

Doorstroom 
maatwerk

1

Opdrachten  ▶ Kleine technische 
onderhoudswerken stedelijke  
infrastructuur

 ▶ Onderhoud van fonteinen en 
daken/dakgoten stedelijke 
infrastructuur en onderwijs

 ▶ Ondersteuning stedelijke 
dienst bijzondere  
evenementen

 ▶ Ondersteuning Antwerpse 
districten

 ▶ Kleine technische 
onderhoudswerken en  
facilitaire dienstverlening  
provincie Antwerpen

 ▶ Zachte renovatie van panden 
Sociaal Verhuurkantoor  
Antwerpen
 ▶ Renovatiewerken vrij onderwijs

2
EVENEMENTEN- 

TEAM
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VOORGESCHIEDENIS SPORT

In de loop van de voorbije 14 jaren zijn we erin ge-
slaagd om ons lde project Evenemententeam sterk 
uit te bouwen. Onze doelgroepmedewerkers leveren 
kwalitatief werk naar de betrokken stedelijke dien-
sten en door de brede waaier aan activiteiten kunnen 
onze mensen hun algemene en technische compe-
tenties gevoelig versterken.

2007  ▶ Opstart Team Sport binnen Vlaams decreet Lokale 
Diensten Economie.
 ▶ Opdrachtverklaring: een efficiënt antwoord bie-
den aan de lijst van dringende herstellingen die er 
moeten uitgevoerd worden binnen de sportinfra-
structuur. 

2009 – 2013  ▶ Toewijzing opdrachten door vzw Werkhaven.
2011  ▶ Overheveling werking van vzw Werkvormm naar 

vzw Werkmmaat
2014 - 2019  ▶ Raamovereenkomst “kleine technische  

onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning”  
na gunningsprocedure Gemeenschappelijke  
Aankoop centrale stad Antwerpen

2015  ▶ Integratie werking LDE Sport binnen het LDE  
Evenemententeam.

OVERZICHT  

UITGEVOERDE 

OPDRACHTEN  

2021

VOORGESCHIEDENIS EVENEMENTENTEAM

2007  ▶ Opstart Evenemententeam binnen Vlaams decreet 
Lokale Diensten Economie.
 ▶ Opdrachtverklaring: kleine en dringende  
herstellingen in gebouwen stad Antwerpen en  
ondersteuning van stedelijke evenementen.

2008 - 2018 De opdrachtverklaring van dit LDE project werd in de 
voorbije jaren verder uitgebreid naar:

 ▶ Uitvoering van opdrachten voor de Antwerpse 
districten
 ▶ Kleine renovatiewerken van schoolgebouwen in 
Antwerpen (over alle schoolnetten heen)
 ▶ Kleine onderhoudswerken en facilitaire dienst- 
verlening provincie Antwerpen

Doorheen de verschillende oproepen rond Lokale 
Diensten Economie hebben we de ploeg van doelgroep 
medewerkers kunnen uitbreiden van 2 naar 22 VTE’s.

2009 - 2013  ▶ Toewijzing opdrachten door vzw Werkhaven
2011  ▶ Overheveling werking van vzw Werkvormm naar 

vzw Werkmmaat
2011 - 2019  ▶ Samenwerking CKSA rondrenovatiewerken school-

infrastructuur
2014 - 2018  ▶ Raamovereenkomst “kleine technische  

onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning”  
na gunningsprocedure Gemeenschappelijke  
Aankoop centrale stad Antwerpen

2017  ▶ Start inschakeling artikel 60 medewerkers ocmw 
Antwerpen

2017 - 2022  ▶ Raamovereenkomst facilitaire dienstverlening  
provincie Antwerpen

2018 - 2022  ▶ Raamovereenkomst “kleine technische  
onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning”  
na gunningsprocedure Gemeenschappelijke  
Aankoop centrale stad Antwerpen

2018 - 2020  ▶ Raamovereenkomst “onderhoud daken en fontei-
nen” na gunningsprocedure Gemeenschappelijke 
Aankoop Centrale stad Antwerpen.

2020 - 2022  ▶ Raamovereenkomst “onderhoud daken en fontei-
nen” na gunningsprocedure Gemeenschappelijke 
Aankoop centrale stad Antwerpen

2020  ▶ Start samenwerking met Sociaal Verhuurkantoor 
Antwerpen rond zachte renovatiewerken van hun 
woningen.

2021 - 2023  ▶ Raamovereenkomst facilitaire dienstverlening  
provincie Antwerpen.
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STEDELIJKE DIENST EVENEMENTEN

Na een jaar pauze omwille van corona hebben 8 van 
onze collega doelgroepmedewerkers 4 maanden 
(van juli tot en met oktober) lang mee gewerkt bin-
nen de dienst Stads en Buurtonderhoud Bijzondere 
Opdrachten en Feestelijkheden. De evaluatie met 
de betrokken leidinggevenden was positief. Ge-
zien het drukke evenementenseizoen in 2022 is het 
de bedoeling om in 2022 deze ondersteuning voor 
meer dan 4 maanden aan te bieden.

ONDERHOUD DAKEN EN FONTEINEN

Vanaf 2017 hebben we samen met Vespa/Stads- en 
Buurtonderhoud een traject uitgewerkt rond het pro-
per maken van daken en goten van de stedelijke ge-
bouwen. Elke maand werken onze medewerkers een 
lijst af. We maken de daken en goten proper, controle-
ren op eventuele schade, nemen foto’s van de daken, 
plaatsen spinnen bij de afvoerpunten en voeren het 
afval af. Onze collega’s hebben hiervoor een oplei-
ding gevolgd voor werken op hoogte en het hanteren 
van een mobiele hoogtewerker. 

In de loop van 2020 hebben we in totaal op 383 
gebouwen daken gereinigd. Dit komt neer op 
307.263m²  plat dak en 28.243,30m  lopende meters 
dakgoot. Naast het vast onderhoud van daken en 
dakgoten hebben we in 2020 ook nog 142 curatie-
ve orders uitgevoerd i.f.v. dringende onderhouds-
opdrachten aan daken en dakgoten (cijfers van 
Christophe Van Nunen). 

Sinds 2018 staan we in opdracht van de dienst Ves-
pa/Stads- en Buurtonderhoud ook in voor het pro-
per maken van de fonteinen in Antwerpen. Van juni 
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tot en met september werden twee keer per week de 
fonteinen proper gemaakt. 

Vespa/Stads- en buurtonderhoud vraagt voor elke 
opdracht telkens naar de nodige foto’s (voor en na de 
werken). Om deze stroom van foto’s te kunnen kana-
liseren hebben we een app laten ontwikkelen zodat 
onze collega’s gemakkelijk foto’s kunnen door sturen. 
Onze contactpersonen binnen de stad krijgen via 
deze app een handig instrument om deze foto’s per 
locatie en per datum te consulteren.

ONDERHOUD STEDELIJKE  
INFRASTRUCTUUR

We spelen dagelijks in op vragen van Vespa/Stads- 
en Buurtonderhoud, onderwijs, oCmw en sport 
rond kleine/dringende onderhoudswerken binnen 
de stedelijke infrastructuur. 

We zetten maximaal in om onze opdrachten kwali-
tatief en correct uit te voeren. We hechten veel be-
lang aan een goede samenwerking met de betrok-
ken stedelijke diensten. Onze instructeurs staan in 
voor een optimale begeleiding van onze doelgroep-
medewerkers in functie van de correcte uitvoering 
van de werken. 

Naast de talrijke kleine herstelwerken zijn we ook 
heel blij met het feit dat we meer en meer complexe-
re en langdurige opdrachten krijgen. 

Op onze website hebben we een link geplaatst met 
projecten die we in de voorbije jaren met succes 
hebben afgewerkt: https://www.werkmmaat.be/re-
novatie-projecten.

In 2021 hebben twee van onze collega doelgroepme-
dewerkers een langdurige opleiding in bedrijf ge-
volgd bij Krinkels, een grote onderneming actief in 
groenonderhoud. Onze mensen stonden mee in voor 
groenbeheer van stedelijk onderwijs. Na het behalen 
van zijn rijbewijs B is de kans groot dat één van beide 
collega’s vast aan het werk kan gaan bij Krinkels.

Eind 2021 hebben we van het stedelijk onderwijs 
de vraag gekregen of we mee kunnen instaan voor 
structurele onderhoudswerken en herstelopdrach-
ten (functionele fix). Op deze manier kunnen we 
ons engagement naar het stedelijk onderwijs gevoe-
lig versterken en uitbreiden. Het stedelijk onderwijs 
heeft maar liefst 150 locaties op grondgebied van 
de stad Antwerpen. We kijken er zeker naar uit om 
deze uitdaging aan te gaan.

SAMENWERKING DISTRICTEN

Omwille van de corona maatregelen hebben we dit 
jaar veel minder vraag gekregen rond de ondersteu-
ning van evenementen op districtsniveau. We heb-
ben wel enkele opdrachten kunnen uitvoeren voor 
het district Merksem, waaronder de ondersteuning 
van de Vredesfeesten.

ONDERSTEUNING PROVINCIE

Vanaf 2017 werken we samen met de provincie Ant-
werpen i.f.v. kleine herstellingswerken en logistieke 
opdrachten. Onze collega’s worden bijvoorbeeld 
ingeschakeld bij de verhuis en opbouw/afbraak van 
tentoonstellingen.
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SOCIAAL VERHUUR KANTOOR ANTWERPEN

In het najaar 2020 zijn we gestart met een samenwer-
king van svka voor herstellingen en uitgebreide re-
novatie van hun woningen. De opdrachten zijn zeer 
divers van het uitvoeren van kleine klusjes tot een 
volledige renovatie van een pand. Hierbij speelt ook 
de factor tijd een belangrijke rol. De herstellingen 
die meestal in een zeer kort tijdsbestek uitgevoerd 
te worden om zo snel mogelijk nieuwe huurders te 
kunnen verwelkomen.

RENOVATIEWERKEN VRIJ ONDERWIJS

We hebben in 2021 geen opdrachten meer uitge-
voerd voor de Antwerpse scholenkoepel Cksa. 

We hebben wel de vraag gekregen van de Onder-
wijsinstellingen Zusters der Christelijke Scholen 
om vanaf 2022 in te staan voor onderhouds- en reno-
vatiewerken in hun schoolinfrastructuur. We heb-
ben dit jaar alvast met succes een eerste opdracht 
afgewerkt.

Sinds september 2018 huren we een magazijn voor 
opslag van al het werkmateriaal en het parkeren van 
onze wagens. In ons magazijn in Borsbeek hebben 
we tevens een kleine schrijnwerkerij en kantoor-
ruimte ingericht. Op deze manier willen we inzet-
ten op een beter beheer van al ons materiaal. Een 
noodzakelijke voorwaarde om onze werking verder 
te professionaliseren.

In 2020 hebben we het Evenemententeam verdere 
versterkt met “een ondersteuner”. David Van Laer 
volgt dagelijks de nieuwe opdrachten op en zet deze 

PROFESSIONELE 
UITBOUW VAN 

HET EVENEMEN-
TENTEAM

om in een werkplanning. Verder neemt hij ook de 
verantwoordelijkheid op voor het goede beheer en 
onderhoud van ons wagenpark en werkmateriaal.

Om onze opdrachten voor svka zo goed mogelijk 
aan te sturen hebben we in 2021 met Nico VAN Hul-
lebosch een ervaren schilder in dienst genomen.

Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid rond 
innovatie hebben we in 2020 – 2021 verder kunnen 
inzetten op de professionalisering van het Evene-
mententeam:

 ▶ Op de vernieuwde website van Werkmmaat 
hebben we een fotoboek geplaatst met een 
overzicht van al de renovatieprojecten die we 
reeds gerealiseerd hebben. Op deze manier 
willen we onze klanten een beter beeld geven 
van onze werking.

 ▶ We zijn gestart met het ontwikkelen van een 
applicatie om alle opdrachten die toegewezen 
worden aan het Evenemententeam in kaart te 
brengen en op te volgen. Op deze manier willen 
we er zorg voor dragen dat we geen opdrachten 
uit het oog verliezen en dat we de opdrachten 
gemakkelijker kunnen vertalen in de werk-
planning. Deze applicatie zal ons ook helpen 
om werkuren en materialen te registeren in 
functie van onze facturatie.

Verdere aandachtspunten zijn het omschakelen van 
ons wagenpark in functie van de strengere normen 
van de leZ zone. Samen met de firma The New Dri-
ve willen we een planning om een omschakeling te 
kunnen maken naar een elektrisch wagenpark. 

Dit jaar hebben we ook elektrisch werkmateriaal 
aangekocht. Bedoeling is dat we hier de komende ja-
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ren op blijven inzetten om te kunnen inspelen op de 
daling van de Co2 uitstoot.

We kijken met veel trots terug op de werking van het 
lde project Evenemententeam. 

We bieden een actieve en efficiënte  ondersteu-
ning aan voor verschillende diensten van de stad 
Antwerpen. En we kunnen onze collega doelgroep-
medewerkers inschakelen in een brede waaier van 
technische opdrachten. We zijn zeer verheugd met 
het boeiende en afwisselende takenpakket dat we 
aan onze collega doelgroepmedewerkers kunnen 
aanbieden. We zijn ervan overtuigd dat onze men-
sen doorheen hun werk kunnen uitgroeien tot poly-
valente klusjesmannen.

In 2021 hebben we voor het eerste jaar een belang-
rijke terugval vastgesteld van het financieel rende-
ment van het Evenemententeam. We sluiten 2021 
af met een negatief financieel eindresultaat. Het zal 
een belangrijke doelstelling zijn in 2022 om van het 
Evenemententeam terug een financieel slagkrach-
tig project te maken. 

In het voorjaar van 2022 verwachten we de publica-
tie van het nieuwe bestek van de stad Antwerpen 
rond de kleine onderhoudswerken en facilitaire on-
dersteuning van hun werking. De toekenning van 
deze opdracht is cruciaal voor de werking van ons 
Evenemententeam. Meteen één van de belangrijk-
ste doelstellingen voor het nieuwe werkjaar.

BESLUIT
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Projectverantwoordelijke Malikka Bouaissa
LDE medewerkers 8 VTE

PROJECTBESCHRIJVING

Cultuurnetwerkers is een sociaal tewerkstellings-
project met een cultuureducatieve en cultuurparti-
cipatieve doelstelling.  

Het betreft een educatief project waarbij ongekwali-
ficeerde middelbare schoolverlaters gedurende een 
periode van maximum 5 jaar een diploma  secundair 
onderwijs behalen terwijl ze in een cultuurhuis een 
job als cultuurnetwerker uitvoeren. 

Het betreft een participatief project waarbij de 
cultuurnetwerkers samen met jongeren activitei-
ten opzetten rond muziek, woord, dans, theater, 
film, multimedia. Er wordt de nadruk gelegd op het 
verhogen van het cultureel bewustzijn, op culture-
le geletterdheid en talentontwikkeling, zowel van 
de deelnemers als van de doelgroep. Op die manier 
kunnen cultuurhuizen hun werking zo goed als mo-
gelijk afstemmen op de lokale behoeften en bevol-
kingsprofielen. 

In het kader van de afsprakennota 2020-2025 wordt er 
gewerkt rond 7 centrale doelstellingen:

1. Versterken van de competenties van de 
cultuurnetwerkers

2. Doorstroming van de cultuurnetwerkers naar 
de reguliere arbeidsmarkt 

CULTUUR-
NETWERKERS

3

DOELSTELLING  

VAN HET PROJECT  

CULTUUR-

NETWERKERS
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3. Verhogen van cultureel bewustzijn en culture-
le geletterdheid, bij zowel cultuurnetwerkers 
als doelgroep jongeren

4. Verbreden van het cultureel aanbod naar  
jongeren

5. Talentontwikkeling van jongeren
6. Verhogen van de participatie van jongeren
7. Versterken van de sociale cohesie

VOORGESCHIEDENIS

TERUGBLIK 2019: WERKING CULTUUR-

NETWERKERS IN ANTWERPEN

In elk van de betrokken centra wordt de cultuur-
netwerker ondersteund door een meter/peter uit 
het vaste team van het cultuurcentrum.

2020 - 2025  ▶ De ondersteuning van Werkmmaat vzw kadert 
in het meerjarenplan 2020-2025 van de stad 
Antwerpen en draagt bij aan de realisatie van de 
volgende doelstellingen:
 ▶ 2BRS010107 – Cultuurparticipatie 
 ▶ 2BRS010108 – Cultuureducatie 
 ▶ Cultuurnetwerkers is een sociaal tewerkstellings-
project met een cultuureducatieve en cultuurparti-
cipatieve doelstelling.  

2020-2021  ▶ Toelage 2020
2020  ▶ De functie van vrijetijdsbemiddelaar wordt  

vervangen door een extra cultuurnetwerker.

cuLtuurnEtwErkEr mEtEr/pEtEr
cc Berchem/corso Salma Dalaa Anne Janssen

cc Gravenhof Youssou Sene (gestart 
16 september 2021)

Gunter Lots

Ontmoetingscentrum 
NOVA

Samir Taif (Jan-aug 
2021) - Younes Ourarhe

Lieve Petit

Ontmoetingscentrum 
Merksem Dok

Denisa Teglas (gestart 
3/5/2021)

Ken Van Rompaey
Carl Pétré

Lokaal Cultuurbeleid 
Borgerhout

Claudino Semedo 
(Jan-juni 2021) – La-
miae Chiguer (gestart 

1/6/2021)

Astrid Thoné

Arenberg Dara Sheikhi Jozef Staes &  
Mourad Bekkour / 

Milan Rutten
Luchtbal Khalid Zannahi Robbie Hermans

20 juli  
2010

 ▶ Erkenning Antwerpse Cultuurnetwerkers door de 
Vlaamse minister voor sociaal economie binnen 
het kader Lokale Diensten Economie voor 5 VTE. 
 ▶ Het project van de Antwerpse Cultuurnetwerkers 
wordt opgestart in samenwerking met het stads- 
bestuur, De Acht en vzw Werkvormm in cc Berchem, 
Nova, cc Deurne, cc Hoboken.

7 februari  
2011

 ▶ Goedkeuring Vlaamse minister met uitbreiding  
3 VTE voor werking in Borgerhout en stedelijke  
musea Antwerpen (MAS en Red Star Line).

1 juli  
2011

 ▶ De werking van de Antwerpse Cultuurnetwerkers 
wordt  overgedragen naar vzw Werkmmaat.

27 februari 
2014

 ▶ Beslissing Vlaamse minister om werking in de 
stedelijke musea stop te zetten.

27 juni  
2014

 ▶ Verlenging convenant stadsbestuur Antwerpen  
van 2014 tot 2016. 
 ▶ Naast cultuurparticipatie zal één van de Cultuur- 
netwerkers de functie opnemen van Vrijetijds- 
bemiddelaar.

2017  ▶ De convenant met het stadsbestuur wordt  
verlengd tot 2019. 
 ▶ De werking van de Antwerpse Cultuurnetwerkers 
wordt gekaderd  binnen de dienst lokaal cultuur-
beleid.

17 juni 2018  ▶ Goedkeuring Vlaamse minister om een Cultuur- 
netwerker in te schalen in de Arenbergschouwburg



 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021     9796     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 

De cultuurnetwerkers worden begeleid door de 
coach van Werkmmaat, Malikka Bouaissa. Malikka 
maakt deel uit van de cultuurcel Talentontwikkeling 
en Vrijetijdsbeleving, met vestigingsplaats in Den 
Bell. Deze keuze heeft het grote voordeel dat de wer-
king van dit project veel sterker wordt geïntegreerd 
in het algemeen cultuurbeleid van Antwerpen. 

Als coach zorgt Malikka Bouaissa voor een goede 
wisselwerking tussen al de betrokken partners:

 ▶ Jaarlijks wordt er een waarderingsgesprek ge-
organiseerd met elke cultuurnetwerker. Hier-
bij zijn de meter/peter van het cultuurcentrum 
en de coach van Werkmmaat betrokken.

 ▶ Minstens 1 keer per maand zijn er individuele 
gespreken met elke cultuurnetwerker apart en 
de coach van Werkmmaat. Dit op maat van de 
cultuurnetwerker zelf i.f.v. zijn/haar noden en 
behoeften en de uitwerking van het Persoon-
lijk Ontwikkelingsplan (POP).

In het kader van de Antwerpse convenant 2020-2025 
worden er duidelijke resultaatverbintenissen gefor-
muleerd.

Werkmmaat neemt acht cultuurnetwerkers in 
dienst die tewerkgesteld worden in de Antwerpse 
cultuurcentra. 

1. De uitvoerder engageert zich tot het kwali-
tatief uitvoeren van haar kernopdracht om 
cultuurnetwerkers te selecteren, coachen, op-
leiden, vormen en te laten doorstromen naar 
de reguliere arbeidsmarkt. 

2. Binnen de werking van vzw Werkmmaat wordt 

RESULTAAT-

VERBINTENISSEN

er 1 VTE projectverantwoordelijke aangesteld 
die instaat voor de inhoudelijke opvolging en 
coaching van de cultuurnetwerkers. 

3. In het kader van deze overeenkomst heeft de 
vzw Werkmmaat minstens acht (acht VTE’s) 
cultuurnetwerkers in dienst die zullen tewerk-
gesteld worden in het netwerk van Antwerpse, 
stedelijke cultuurhuizen. Een van deze cultuur-
netwerkers zal of kan ingezet worden als 
vrijetijdsbemiddelaar in een samenwerkings-
verband met vrijetijdsbemiddelaars van de 
sportdienst, de dienst cultuur, de jeugddienst 
en het OCMW. 

4. De cultuurnetwerkers groeien uit tot een star-
tend staflid binnen elk cultuurhuis. De cultuur-
netwerker wordt als volwaardig medewerker 
beschouwd en is mee het gezicht van het cul-
tuurhuis.

5. De cultuurnetwerker is actief binnen de pu-
bliekswerking. Hij of zij verhoogt de partici-
patie van jongeren aan de activiteiten van het 
cultuurhuis en streeft naar een verjonging van 
de bezoekers in elk cultuurhuis. De cultuur-
netwerker gaat op zoek naar geïnteresseerde 
en talentrijke jongeren in de wijk en is een ge-
zicht van het cultuurhuis naar jongeren toe. De 
cultuurnetwerker faciliteert de ontwikkeling 
van projecten door het organiseren van gerich-
te activiteiten waarbij jongeren gemotiveerd 
worden om hun talenten en cultureel bewust-
zijn verder te ontwikkelen.

6. De programmatie in elk cultuurhuis wordt 
verbreed en aangepast naar jongeren, en dit in 
nauw overleg met de jongeren zelf. De werking 
die werd geïnitieerd door de cultuurnetwerker 
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wordt duurzaam ingebed in de verdere werking 
van het cultuurhuis.

7. De uitvoerder bouwt actief aan het netwerk om 
de tewerkstellingskansen van de uitstromen-
de cultuurnetwerkers binnen de Antwerpse 
(stedelijke en onafhankelijke) cultuur- en vrije-
tijdssector te verhogen.

8. In overleg met de stedelijke contactpersoon 
wordt onderzocht welke mogelijkheden er 
kunnen bestaan voor het verder uitrollen van 
het project binnen de Antwerpe cultuursector 
enerzijds en voor het ontwikkelen van nieuwe 
pistes voor de jobkansen voor hoogopgeleide 
starters in de cultuursector.   

9. De stad voorziet de cultuurnetwerkers van de 
nodige ondersteuning om hun functie uit te 
voeren. Werkmmaat vzw financiert alle vor-
mingen die bijdragen tot de persoonlijke ont-
wikkeling van de cultuurnetwerkers. 

10. De uitvoerder streeft naar een voortdurende 
verbetering van de efficiëntie van de interne 
organisatie en onderschrijft de A-waarden di-
versiteit, integriteit, kostenbewustzijn, samen-
werking en klantgerichtheid.

In dit jaarverslag bieden we in bijlage een overzicht 
per cultuurnetwerker van onze werking op basis 
van deze projectprestaties. 

Voor aanvullende informatie (o.a. bezoekers-
aantallen, verhuur van zalen, aandeel van jongeren 
die bereikt worden ) verwijzen we naar de jaarver-
slagen van de betrokken cultuurcentra.

In het kader van dit sociaal tewerkstellingsproject 
wordt er veel belang gehecht aan de vorming en indi-
viduele begeleiding van deze Cultuurnetwerkers. Al 
onze  medewerkers werken met een sIne-statuut. Dit 
betekent dat ze langdurig werkzoekend zijn en geen 
diploma secundair onderwijs in hun bezit hebben. 

Doelstelling is tweedelig:
 ▶ Behalen van een diploma secundair onder-

wijs,  volgen van korte gerichte opleidingen of 
inschrijven een opleiding hoger onderwijs.

 ▶ Doorstroom naar een job in het regulier 
arbeidscircuit. We streven hierbij naar het pro-
fiel van een programmator/publiekswerker in 
de brede culturele sector.

Concreet betekent dat er voor elk van de acht mede-
werkers een intens vormingspakket wordt voorzien:

 ▶ Elk van de cultuurnetwerkers  krijgt 1 dag in de 
week de kans om vorming te volgen. 

 ▶ De eerste doelstelling hierbij is dat de cultuur-
netwerkers zich engageren om het diploma 
secundair onderwijs te behalen via de Exa-
mencommissie secundair onderwijs of via het 
volwassenonderwijs. Door het behalen van het 
diploma secundair onderwijs versterken de 
cultuurnetwerkers gevoelig hun verdere solli-
citatiekansen. De coach van Werkmmaat volgt 
actief het vormingstraject op van elk van de 
cultuurnetwerkers. In 2021 volgde de cultuur-
netwerkers CVO opleidingen in combinatie 
met AVV voor het behalen van een diploma 
secundair onderwijs.

PERSOONLIJK 

TRAJECT VAN DE  

CULTUUR-

NETWERKERS

PERSOONLIJKE 

ONTWIKKELING: 

VORMINGEN & 

OPLEIDINGEN
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 ▶ In het kader van het begeleidingstraject van de 
cultuurnetwerkers worden er vormingsmo-
menten georganiseerd om de specifieke 
competenties van de cultuurnetwerkers te 
versterken. 

 ▶ De cultuurnetwerkers kunnen beroep doen op 
een individueel vormingsbudget binnen Werk-
mmaat om hun kosten (inschrijvingskosten, 
cursusmateriaal, …) te betalen: o.a. opleidingen 
secundair en hoger onderwijs en kortdurende 
vakspecifieke opleidingen.

 ▶ In de convenant met de stad Antwerpen staat 
omschreven dat de opleidingen die georga-
niseerd worden door de stad Antwerpen ook 
gratis kunnen gevolgd worden door de cultuur-
netwerkers.

 ▶ Dankzij Vlaamse Vormingssubsidies Lokale 
Diensten Economie worden de kosten voor 
inschrijving en cursusmateriaal voor 100% 
terugbetaald. Dit biedt heel wat mogelijkheden 
voor onze medewerkers.

 ▶ We hebben de cultuurnetwerkers ook financieel 
gesteund voor het behalen van hun rijbewijs B.

Aansluitend bij dit vormingsluik wordt er voor elk 
van de medewerkers een Persoonlijk Ontwikke-
lingsplan (pop) uitgewerkt. Doelstelling hierbij is 
om de algemene en technische competenties van de 
cultuurnetwerkers te versterken. 

Ook hier weer staat de doelstelling voorop om onze 
cultuurnetwerkers te laten doorstromen naar regu-
lier werk. De coach van Werkmmaat staat in voor 
de uitwerking en opvolging van deze Persoonlijke 

Ontwikkelingsplannen.

Sociale tewerkstelling vraagt ook intensieve begelei-
ding op de werkvloer. We willen hierbij de inbreng van 
de meters/peters in de betrokken cultuurcentra   be-
klemtonen. Zij zijn elke dag bezig met de begeleiding 
en ondersteuning van de cultuurnetwerkers. Hun 
engagement is dan ook cruciaal. We denken hierbij 
aan de coaching bij het opzetten van diverse culturele 
activiteiten, maar ook aan de algemene ondersteuning 
van onze medewerkers. Ook het team binnen het cul-
tuurhuis moet voldoende draagkracht hebben voor 
sociale tewerkstelling. Een goede afstemming met de 
coach van Werkmmaat is essentieel.

Op basis van de werking in de voorbije jaren kunnen 
we stellen dat dit sociaal tewerkstellingsproject tal 
van kansen biedt voor de cultuurnetwerkers. Bij al de 
cultuurnetwerkers hebben we een duidelijke groei 
kunnen vaststellen in hun algemene en technische 
competenties.

In het kader van het decreet Lokale Diensten Econo-
mie moeten onze collega’s na maximaal vijf jaar uit-
stromen naar een job in het regulier arbeidscircuit. 
In 2021 werden geen doorstroomtrajecten opgestart.  

In 2021 zijn we door de uitstroom van 3 cultuur-
netwerkers op zoek gegaan naar nieuwe cultuur-
netwerkers die aan het vereiste profiel voldoen. Dit 
was geen evidente opdracht, maar dankzij een goede 
samenwerking met vdab is dit ook in 2021 gelukt. Zo 
zijn Denisa Teglas (Merksem), Lamiae Chiguer (Bor-
gerhout) en Youssou Sene (Hoboken) gestart. En 
hebben we afscheid genomen van Samir Taif die een 

DOORSTROOM
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jobaanbod als jeugdwerker bij Safespace vzw heeft 
gekregen en Claudino Gomes Semedo die helaas niet 
volledig als cultuurnetwerker functioneerde.

Ondanks weer een coronajaar, met sluiting van de 
culturele sector en/of met heel wat beperkte maatre-
gelen hebben de cultuurnetwerkers toch een aantal 
waardevolle projecten kunnen organiseren.

Samen hebben de cultuurnetwerkers twee grote 
projecten uitgevoerd waar ze rekening mee gehou-
den heb met de steeds veranderde overheidsmaat-
regelen voor de cultuursector. Onder hun initiatief 
WeeWeeeh, een creatief en cultureel platform voor 
jongeren lanceerden ze Supermart, beeldende kun-
stenexpo’s in lokale supermarkten en WeeWeeeh 
Carrousel, 4 toffe edities waar jongeren outdoor po-
diumkansen kregen.

Daarnaast hebben de cultuurnetwerkers elk indi-
vidueel  in de betrokken cultuurhuizen (Arenberg, 
cc Berchem, ontmoetingscentra Nova, Luchtbal & 
Merksem-Dok en cultuurbeleid Borgerhout), tal van 
activiteiten uitgewerkt en georganiseerd. 

Als bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht terug 
van deze gerealiseerde activiteiten en projecten. Ook 
het project WeeWeeeh vind je uitvoerig terug.

 

REALISATIES IN 

DE BETROKKEN  

CULTUURCENTRA

GAZET VAN ANTWERPEN 21BINNENLAND
VRIJDAG 26 FEBRUARI 2021

het Kiel en Berchem heeft Denisa
kunstenaars en handelaars ge-
contacteerd. “De meeste hande-
laars reageerden heel positief”,
zegt Claudino Semado, cultuur-
netwerker van Borgerhout. “We
hebben bewust een divers palet
aan winkels samengesteld: van
supermarkt Said en slager Azad in
Berchem tot Nico’s Slaapcenter in
Borgerhout en de exclusieve kle-
dingzaak Inconnu in de Kammen-
straat. Er kunnen nog altijd win-
kels bijkomen.”

Galerijen
Denisa Teglas ontdekte drie jaar

geleden dat ze talent had om te
schilderen en maakt abstracte en
kleurrijke schilderijen. Voor deze
tweede editie werkt ze samen met
zestien jonge kunstenaars. “Het is
een mix van opkomende artiesten
en gevestigde talenten, zoals
schilderes Eline De Clerq of slam
poetrist Chloe de Nil. Het leuke
aan SupermArt is dat we per win-
kel drie disciplines tonen: schil-
derijen, foto’s en poëzie.”

De deelnemende artiesten krij-
gen een vergoeding. “De kunst-
sector ligt helemaal plat, daarom
hebben we budget vrijgemaakt
om hen financieel te ondersteu-
nen”, zegt Samir Taif van ontmoe-
tingscentrum Merksemdok. “Een
aantal is al tevreden met de er-
kenning, maar er zijn er ook die
het zeer goed kunnen gebruiken.”

Denisa Teglas: “Door corona
kunnen we al maanden niet expo-
seren en dus ook geen werken
verkopen. Ik heb vrienden die
amper hun huur kunnen betalen.
Maar geld is zeker niet mijn drijf-
veer, ik wil vooral andere, jonge
kunstenaars weer moed geven.
En klanten in de watten leggen en
blij maken, want ik ben ervan
overtuigd dat kunst je dag beter
maakt. Ik droom al van een editie
in een hele winkelstraat. Of ook in
andere steden.”
i SupermArt, van 11 maart tot 11 
april in Carrefour en Nico’s Slaapcen-
ter in Borgerhout, Supermarkt Said, 
slagerij Azad en bloemist Puur Natuur 
in Berchem, Den Tir, Carrefour Grand 
Bazar en kledingzaak Inconnu in Ant-
werpen. De lijst kan nog uitbreiden.
KARIN VANHEUSDEN

De lockdown in november was
net begonnen toen Denisa Teglas,
haar artiestennaam is Denté, in
de Carrefour op de Turnhoutse-
baan in Borgerhout van zaakvoer-
der Joost Sierens de kans kreeg
om tussen de rayons haar werk te
tonen. “Ik ging net deelnemen
aan een groepstentoonstelling in
Antwerpen, maar door de lock-
down kon dat niet doorgaan”,
zegt Denisa. “Het voorstel van
Joost was dus top. Kunst kijken
tijdens het winkelen is een super-
tof idee én een laagdrempelige
manier om kunst te integreren in
het dagelijkse leven. Ik heb zelfs
enkele werken kunnen verkopen.
Leuk, want daarmee heb ik een
maand huur kunnen betalen. Ik
ben ook trots dat er nu permanent
één in zijn winkel hangt. Ik ken
Joost al sinds ik als kind in de
winkel snoep kwam kopen, en in-
tussen is hij een echte fan.”

Door de positieve reacties hoop-
te de ondernemende Denisa Su-
permArt te kunnen uitbreiden
naar winkels over heel de stad.
“Bij het district Borgerhout waren
ze meteen enthousiast. Intussen
doen ook Berchem, Merksem en
Antwerpen mee.”

Divers palet
“Onze rol als cultuurnetwerker is

jonge mensen te ondersteunen en
hen te helpen hun dromen waar
te maken”, zegt Younes Ourarhe
van cultureel ontmoetingscen-
trum Nova op het Kiel. “Denisa is
jong, talentvol en ze weet heel
goed wat ze wil. We hebben met-
een ons netwerk ingeschakeld om
haar idee om SupermArt op gro-
tere schaal uit te rollen mee te re-
aliseren. Corona is moeilijk voor
iedereen, maar zeker voor jonge
mensen.”

Samen met de cultuurnetwer-
kers van Borgerhout, Merksem,

Kunst in de SupermArt
Jonge artiesten exposeren in winkels over heel Antwerpen

Denisa Teglas met haar werk in de Carrefour op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. FOTO JAN VAN DER PERRE

CULTUUR

Eind 2020 kon je tijdens het 
shoppen in de Carrefour in Bor-
gerhout werk bewonderen van de 
jonge kunstenares Denisa Teglas 
(22). Inmiddels heeft ze de dis-
tricten Borgerhout, Berchem, 
Merksem en Antwerpen weten te 
overtuigen om ‘SupermArt’ uit te 
rollen over heel de stad.

Van links af: cultuurnetwerkers Younes Ourarhe, Salma Dala, Claudino Semado, Samir Taif en kunstenares 
Denisa Teglas. FOTO  JAN VAN DER PERRE

ondersteboven van. Ze stond te
koop voor 60 euro. Toen ik ging
betalen, heb ik de medewerker
nog gevraagd om een factuur te
maken, om te bewijzen dat ik nu
de eigenaar ben. ‘Play all’ schreef
ze erop. Ze wisten niet wat ze in
huis hadden. In Frankrijk staat er
één te koop na restauratie voor
18.000 euro.” 

Je zou dan denken dat ze zich bij
kringloopwinkel Cirkels in Me-
chelen die verkoop nu ferm bekla-
gen. “Het is vooral spijtig voor de
mens die de piano heeft binnen-
gebracht”, zegt Nils Meeus van
Cirkels. “Onze missie is dat spul-
len een tweede leven krijgen, en
dus zijn we hier juist heel ver-

ren Aap uit. Een nieuwe piano
kwam van pas. “Ik deed hem open
om de toetsen eens te proberen,
en schrok me een ongeluk toen ik
zag dat het een Pleyel-piano was.
Ze werkt nog helemaal zoals het
moet, moet alleen gestemd wor-
den. De lak is nog origineel, er is
niet aan gemorreld.”

18.000 euro
Via het serienummer kwam ze

erachter dat ze besteld is in 1893
bij de Franse pianobouwer. “Het
is hetzelfde model als de piano
waarop componist Claude Debus-
sy speelde. Een topstuk, wist een
vriend die een echte kenner is me
te vertellen. Ik was er helemaal

“Ik ging dinsdagochtend even
snuisteren in de kringloopwinkel,
toen ik de buffetpiano zag. De
meeste kringlooppiano’s zijn een
kat in een zak, maar deze viel op
omdat de rug iets minder hoog
was dan bij andere instrumenten.
Het kader zag er steviger uit.” 

Veerle baat muziekcafé De Floe-

Unieke piano voor 60 euro verkocht 
in Mechelse kringloopwinkel
Muziekliefhebber Veerle Deknop-
per (44) ontdekte in een kring-
loopcentrum in Mechelen een uit-
zonderlijke piano van Pleyel, 
identiek aan die van componist 
Claude Debussy. Ze betaalde er 
60 euro voor. “Terwijl dezelfde 
na restauratie in Frankrijk te 
koop staat voor 18.000 euro.”

per ze nu verkoopt voor de winst
of toch bijhoudt. “Daar woedt nu
al een zware discussie over”, zegt
Veerle. “Als ik zou weten dat zij
een schoon huisje krijgt, dan wil
ik het nog overwegen.” 
(cka)

heugd over. De meeste piano’s
verkopen heel slecht en krijgen
een triestiger einde. Ik moet zeg-
gen: ik was er al zeker twintig
keer voorbijgelopen, maar het
valt mij nu pas op hoe mooi ze is.”

Blijft de vraag of Veerle Deknop-

De piano stond stof te vergaren in de kringloopwinkel. FOTO DIRK VERTOMMEN
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 Het jaar 2021 was ook weer een moeilijk jaar, met de 
vele steeds veranderde maatregelen om de versprei-
ding van het coronavirus in te dijken. 

Ondanks deze coronacrisis blikken we tevreden 
terug op de werking van de Antwerpse cultuur-
netwerkers in 2021. Op basis van dit jaarverslag dur-
ven we stellen dat de vooropgestelde doelstellingen 
in het kader van de convenant met het stadsbestuur 
werden gerealiseerd. 

Algemeen kunnen we stellen dat er in verschillen-
de cultuurcentra duidelijke aanwijzingen zijn dat er 
meer jongeren betrokken worden in hun werking.  
De concrete inbreng van de cultuurnetwerkers in 
elk cultuurhuis is zeer verschillend. Vast staat dat de 
cultuurnetwerkers een grote inbreng hebben in het 
uitbouwen van een netwerk naar jongeren, scholen, 
verenigingen en sociale actoren. We durven dan ook 
stellen dat verschillende van de cultuurnetwerkers 
een vaste plaats hebben verworven binnen  het 
team van hun cultuurcentrum. Meer nog, het even-
tueel wegvallen van de betrokken cultuurnetwerker 
zou een probleem vormen bij de continuering van 
de verschillende opgestarte jongerenprojecten.

Graag wensen we hierbij iedereen te bedanken die 
meegewerkt heeft aan het project van de cultuur-
netwerkers. We denken hierbij aan de meters en 
peters binnen de stedelijke cultuurhuizen en de cul-
tuurcel met in het bijzonder Wim Van Damme en 
Karen Vandenberghe.  Zonder hun deskundigheid, 
begrip, creativiteit en enthousiasme hadden we dit 
sociaal tewerkstellingsproject niet kunnen realiseren.

BESLUIT Tot slot willen we ook onze cultuurnetwerkers zelf 
bedanken voor hun inzet en overtuiging om dit pro-
ject ook in de realiteit waar te maken. Zoals uit hun 
activiteitenverslag 2021 mag blijken, zijn ze erin ge-
slaagd om in deze moeilijke tijden in de verschillen-
de betrokken cultuurcentra ramen en deuren op te 
zetten voor jongeren uit de wijk.
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Projectverantwoordelijke Luc Troonbeeckx
Nashouan Abdulahad 
(tot 30 juni 2021)

Coach Hilde Van Walleghem
LDE medewerkers 5 VTE
Artikel 60 medewerkers 8 VTE
Syntra 1
Stagecontracten 1
Doorstroom reguliere 
economie

1

Vrijwilligers 3
Opdrachten  ▶ Onderhoud stations-

omgeving stations 
in Mortsel, Boechout, 
Hove, Kontich, Lint

 ▶ Convenant lokale 
besturen

VOORGESCHIEDENIS

FIETSPUNT 
MORTSEL-

BOECHOUT-
HOVE-KONTICH-

LINT-EDEGEM

4

1 januari 2011 Start fietspunt Mortsel-Boechout-Hove

2013 Uitbreiding met Kontich
2014 - 2016 Financiële tussenkomst NMBS

2016 Beslissing NMBS om geen verdere financiering  
meer te voorzien

2017 Uitbreiding met gemeente Edegem

2018 Geactualiseerde opdracht verklaring lokale besturen 
onder coördinatie van de provincie
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Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kont-
ich-Lint-Edegem was reeds van bij de start een 
ambitieus project. Het is het eerste gemeente over-
schrijdend fietspunt in België.  In de eerste plaats 
spelen de lokale besturen van Mortsel, Boechout, 
Hove, Kontich, Lint en Edegem hierbij een cruciale 
rol. In de loop van de voorbije jaren hebben we ge-
tracht om zoveel mogelijk de verschillende (politie-
ke) verantwoordelijken  binnen de lokale besturen 
te informeren en te betrekken in de werking van ons 
fietspunt.  

Verder hebben we met het fietspunt geprobeerd om 
een goede samenwerking op te bouwen met Cluster 
Zora, het samenwerkingsverband met de verschil-
lende oCmw ’s in de Zuidrand en de andere sociale 
tewerkstellingsinitiatieven in de stad Mortsel. Dit 
onder meer op het vlak van toeleiding en begelei-
ding van de verschillende doelgroep medewerkers. 

Nashouan Abdulahad en Luc Troonbeeckx staan 
dagelijks in voor de werking van ons fietspunt. Nas-
houan is als doelgroepmedewerker doorgegroeid als 
instructeur binnen Werkmmaat. Midden 2021 is hij 
aan het werk gegaan als fietshersteller in een fiets-
winkel in Merksem. In januari 2022 komt Jan Galle 
als opvolger in dienst, een collega met een zeer rui-
me ervaring als fietshersteller in het reguliere circuit.

In het kader van de erkenning binnen Lokale Dien-
sten Economie kunnen we 6 vte doelgroepmede-
werkers met een sIne-statuut tewerkstellen. 

Aanvullend worden er in het fietspunt doelgroep-
medewerkers tewerkgesteld met een artikel 60 

FIETSPUNT  

MORTSEL-

BOECHOUT-

HOVE-KONTICH-

LINT-EDEGEM

Een vernieuwend 
project met diverse 
en grensoverschrij-

dende partners

REALISATIE VAN 

TEWERKSTELLING  

BINNEN SOCIALE 

ECONOMIE

statuut. We werken hiervoor nauw samen met het 
oCmw Antwerpen en de oCmw’s in de Zuidrand ge-
groepeerd in Zora werkt.

Voor de opvolging van al deze doelgroepmedewer-
kers (sIne ’s + artikel 60 ‘ers) is Hilde Van Walleghem 
binnen Werkmmaat als coach aangesteld. Voor wat 
betreft de begeleiding wordt er intens samenge-
werkt met de betrokken oCmw ‘s.

Binnen het fietspunt hebben we een ploegensys-
teem uitgewerkt. Op deze manier kunnen we onze 
werking optimaal organiseren en zijn we ook in staat 
om een zeer laagdrempelig werkervaringsproject 
aan te bieden. De buitenploeg staat dagelijks in voor 
het onderhoud van de fietsenstallingen in Mortsel, 
Boechout, Hove, Kontich en Lint. De binnenploeg 
neemt de fietsherstellingen op zich in onze ateliers 
van het station Mortsel Oude God en fort 4. 

Onze medewerkers worden opgeleid tot ervaren 
fietsherstellers. In het functieprofiel onderscheiden 
we niet alleen de noodzakelijke technische com-
petenties, maar worden er ook duidelijke criteria 
gesteld rond sociale vaardigheden, klantvriende-
lijkheid, omgaan met collega’s en leidinggevenden, 
kennis van het Nederlands, financiële transacties 
met klanten,…. 

Binnen onze fietswerking kunnen we zeer goede 
resultaten voorleggen rond doorstroom naar het 
regulier arbeidscircuit. Dit jaar heeft één van onze 
collega’s, Hamidullah Alokozai, een vaste tewerk-
stelling gevonden als fietshersteller bij De Geus 
in Antwerpen. Indien zinvol binnen hun traject, 
trachten we zoveel mogelijk  onze artikel 60 mede-
werkers in dienst te nemen in het fietspunt met een 
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sIne/lde-contract.

Vanuit Werkmmaat hebben we steeds gestreefd 
naar een optimale samenwerking met reguliere 
fietshandelaars. We realiseren dit ondermeer door 
onze collega’s stagetrajecten aan te bieden, we om-
schrijven deze als opleidingen in bedrijf. In de loop 
van 2021 hebben 6 collega’s een dergelijke ervaring 
kunnen opdoen bij De Geus en iBike. Gezien de 
grote nood naar fietsherstellers streven we er naar 
om de samenwerking met de reguliere sector nog 
op te voeren in de vorm van een gezamenlijk on-
dernemingsmodel. In de loop van 2022 willen we dit 
concreet maken met een onderzoek naar een geza-
menlijk ondernemingsmodel tussen De Geus en 
Werkmmaat.

We willen hierbij ook vermelden dat we in samen-
werking met het Centrum voor Volwassenonder-
wijs een officiële module fietsherstel aanbieden. Op 
deze manier krijgen onze collega’s een opleiding op 
de werkvloer en dit gecombineerd met officiële op-
leiding als fietshersteller.

In 2020 hebben we voor onze meest ervaren fiets-
herstellers een gespecialiseerde opleiding een oplei-
ding georganiseerd rond het lezen en herstellen van 
elektrische batterijen.

Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kont-
ich-Lint-Edegem biedt dienstverlening aan zoals 
in alle andere fietspunten en zoals voorgeschreven 
wordt door vzw FIetsenwerk. 

Het gaat hier om een minimumdienstenpakket dat 

dient aangeboden te worden in het kader van het 
beeldmerk ‘fietspunt’:

 ▶ Toezicht op de fietsenstallingen van de NMBS: 
verwijderen van sluikafval en onkruid, cor-
rect plaatsen van de fietsen, wegknippen van 
weesfietsen, toezicht op de fietsstallingen ter 
preventie van diefstal en vandalisme, …

 ▶ Uitvoeren van kleine fietsherstellingen vol-
gens het ‘veilig thuiskomprincipe’ (kleine her-
stellingen die nodig zijn om veilig en reglemen-
tair thuis te komen). 

 ▶ Fietsverhuur in functie van woon-werk-ver-
keer en/of toerisme. 

 ▶ In 2021 hebben we zoveel mogelijk deze dienst-
verlening proberen te realiseren. 

 ▶ Zoals voorzien in de opdrachtverklaring 
worden deze 3 taken uitgevoerd in het NMBS 
station Mortsel Oude God:

 ▶ Het fietspunt is in principe elke werkdag open 
van 8 tot 18 uur. Omwille van de corona maat-
regelen en de gevoelige daling van het aantal 
treinreizigers hebben we deze openingsuren 
vanaf april 2020 aangepast naar 9 tot 17 uur.

 ▶ Vier keer per dag voeren we een controleronde 
uit in de fietsenstallingen naast het stadhuis.  
In het najaar 2020 zijn deze fietsenstallingen 
volledig vernieuwd.

 ▶ In ons fietsherstelatelier hebben we in 2021 
in totaal  2.238 fietsen hersteld. Het gaat hier 
over klanten die zich rechtstreeks aangemeld 
hebben in ons fietsatelier in Mortsel Oude 
God. We hebben ons hierbij steeds beperkt tot 
kleine fietsherstellingen, conform het veilig 
thuiskomprincipe. Ons fietspunt is perfect 

UITVOERING  

VAN DE BASIS- 

DIENSTVERLENING 

Overkoepelend voor 
alle lokale besturen
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gesitueerd aan de fietstalingen van station 
Mortsel Oude God en vlak naast de provinciale 
fiets-o-strade. Ook heel wat inwoners van Ede-
gem, Boechout, Kontich, Lint en Hove komen 
langs in het fietspunt. In deze cijfers rekenen 
we niet de ontelbare vragen van fietsers om 
hun banden op te pompen, een service die 
we kosteloos aanbieden. Voor het oppompen 
van banden hebben we tijdens de openingsu-
ren een automatische pomp geplaatst aan de 
buitengevel van het fietspunt. Verder heeft de 
stad Mortsel naast het fietspunt een herstelpaal 
en fietspomp geplaatst zodat fietsers ok na onze 
openingsuren kunnen geholpen worden.

hErstELDE fiEtsEn
2014 943
2015 1.023
2016 1.039
2017 1.067
2018 1.105
2019 1.131
2020 985
2021 2.238

In al de andere NMBS stations in Mortsel, Boechout, 
Hove, Kontich/Lint,  en aan de eindhalte van De 
Lijn Boechout/Capenberg worden de fietsenstal-
lingen twee  keer per dag gecontroleerd en netjes 
gehouden. Vooral bij de eindehalte van De Lijn in 
Boechout worden we geconfronteerd met heel veel 
sluikafval.
Bij panne kunnen de fietsers in het nmbs station van 
Hove, Boechout en Kontich/Lint telefonisch con-

tact nemen met het fietspunt. Via de sleutelkastjes 
met cijfercode zijn we in staat om de fietssleutel van 
de te herstellen fiets vlot en veilig door te geven.  

Overzicht aantal herstellingen: 
boEchout hoVE kontich/Lint

2014 24 23 17
2015 19 18 18
2016 16 15 21
2017 17 12 20
2018 15 8 22
2019 16 10 24
2020 13 9 18
2021 12 10 14

In 2011 zijn we van start gegaan met een mobiele 
fietsherstel service voor de werknemers van Agfa 
Gevaert Mortsel.  Dit bedrijf voert een actief beleid 
naar haar werknemers om zoveel mogelijk de fiets 
te gebruiken bij de woon-werk-verplaatsingen. Agfa 
Gevaert heeft onze fietsherstel service in de voorbije 
jaren actief gepromoot bij haar personeel. En met 
resultaat, vooral in de zomerperiodes gebruiken 
veel meer werknemers de fiets. De garantie dat bij 
een mogelijke panne er direct een fietsherstelling 
kan uitgevoerd worden betekent een belangrijke 
stimulans.

Op basis van deze succesvolle ervaring hebben we 
deze mobiele fietsherstelservice uitgebreid naar de 
ziekenhuizen, universiteiten, bedrijven en lokale 
besturen in de Zuidrand van Antwerpen. We zijn 
heel blij dat het UZa dit jaar terug beroep doet op 
onze dienstverlening. Met dit aanbod rond mobiel 
fietsherstel bieden we een gerichte service aan voor 
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werknemers die wonen in ons werkingsgebied. Het 
is een belangrijke stimulans om meer de fiets te 
gebruiken voor de woon-werk-verplaatsingen.

Om deze fietsherstel service te kunnen realiseren 
maken we gebruik van een lichte vrachtwagen.

Deze mobiele service werd ook opgemerkt door 
de Vlaamse overheid. De Universiteit Antwerpen 
heeft de ‘BusIness Mobility Award 2013’ ontvangen 
omwille van haar fietsvriendelijk beleid.

Ook hier willen we vermelden dat we de afspraken 
met de reguliere fietsherstellers uit de regio blijven 
respecteren door ons enkel te beperken tot kleine 
fietsherstellingen volgens het veilig-thuiskom-
principe. 

Door de toename van de oproepen rond het mobiel 
fietsherstel hebben we in 2013 een digitaal platform 
laten ontwikkelen – www.mobielfietsherstel.be 

– waar elke klant zijn/haar gegevens kan ingeven 
en dit gecombineerd met een fiche i.f.v. de uit te 
voeren herstellingen. Op deze manier kunnen we 
systematisch alle herstellingen opvolgen en factureren.

We willen hierbij ook vermelden dat we aan de 
betrokken bedrijven, onderwijsinstellingen en lokale 
besturen geen financiële bijdrage vragen voor deze 
mobiele fietsherstel service. De kosten worden volledig 
betaald door de klant. We vragen wel aan het betrokken 
bedrijf om de communicatie te verzorgen tussen de 
klant en het fietspunt, o.a. door het uitwisselen van de 
fietssleutels van de te herstellen fietsen.

Overzicht van de mobiele fietsherstellingen via www.
mobielfietsherstel.be (actief vanaf mei 2014). 
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mobiEL fiEtshErstEL
2014 459
2015 740
2016 586
2017 703
2018 706
2019 711
2020 522
2021 578

Dankzij de steun van de provincie en Universiteit 
Antwerpen zijn we vanaf september 2017 gestart 
met een vast fietsherstelpunt voor de stadscampus-
sen van Ua. In de kelder van campus de Meerminne 
waren we elke werkdag beschikbaar van 8 tot 16 uur 
voor fietsherstellingen. 

Het eerste academiejaar werd positief geëvalueerd. 
We zijn wel op zoek gegaan naar een andere locatie, 
werken in een kelderruimte is niet optimaal. Begin 
2019 zijn we verhuisd naar een atelier in het Tolhuis 
te Antwerpen.

Naast onze samenwerking met de Universiteit Ant-
werpen bieden we onze service van mobiel fiets-
herstel ook aan bij verschillende ondernemingen 
in Antwerpen: ag Vespa, sd Worx, Provinciebestuur, 
Sint-Vincentius ziekenhuis, kan design, KdG,… 

Voor het ophalen en terugbrengen van de fietsen 
maken we gebruik van een speciale cargofiets die we 
omgebouwd hebben zodat we vooraan twee fietsen 
kunnen vervoeren. Een handig systeem om onze 
weg te kunnen vinden in de Antwerpse binnenstad.

MOBIEL  

FIETSHERSTEL  

STADS-CAMPUSSEN 

UNIVERSITEIT  

ANTWERPEN

Begin 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst 
met de Universiteit Antwerpen verlengd voor 3 jaar. 
De vraag werd wel gesteld om ons fietsherstel atelier 
terug dichter naar de studentenbuurt te brengen. In 
december 2020 zijn we verhuisd naar een winkel-
pand in de Paardenmarkt 33, perfect gesitueerd bij 
de diverse studentencampussen. Vanaf januari 2021 
zijn we daar officieel aan het werk gaan onder de 
noemer van “De Wielredders”. We herstellen fietsen 
van studenten en medewerkers van de omliggende 
campussen. Verder herstellen en verkopen we kwa-
liteitsvolle tweedehandsfietsen tegen een betaalba-
re prijs en een garantie voor 1 jaar. Elke jaar haalt de 
stad Antwerpen 5.000 fietsen van de straat. Werkm-
maat wil een deel van deze weesfietsen een tweede 
leven geven. Een perfect aanbod voor (buitenland-
se) studenten.

In opdracht van de provincie Antwerpen hebben we 
samen met het fietspunt Mechelen een service aan-
geboden rond mobiel fietsherstel en met een elektri-
sche vervangfiets langsheen de fiets-o-strade Ant-
werpen/Mechelen. Om de 2,5 kilometer werd er een 
Gridbox geplaatst. Bij een fietspanne krijgt de fietser 
via een sms toegang tot de Gridbox waar hij de fiets 
kan achterlaten en zijn reis verderzetten met een 
elektrische fiets. In de loop van de dag wordt de fiets 
hersteld en kan de betrokken fietser zijn fiets terug 
komen inruilen. Begin 2019 waren de 7 Gridboxen 
operationeel. De Gridbox werkt met zonnepanelen 
en kan autonoom functioneren.

De reacties van de fietsers waren zeer positief. Ge-
middeld konden we in de Gridbox van Kontich en 
Hove 1 fietser per week uit de nood helpen. Uit de 

MOBIEL  

FIETSHERSTEL 
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ANTWERPEN/
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bevraging bleek dat de gebruiker enthousiast is over 
de vlotte service en de kwaliteit van de elektrische 
bakfiets.

Eind 2019 werd het experiment rond de Gridbox af-
gerond. De provincie Antwerpen maakte een jaar-
lijks budget vrij van 5.000 euro per jaar om in 2020 
en 2021 de werking met de Gridbox verder te zetten 
langs de fiets-o-strade. Jammer genoeg waren de 
ervaringen vanaf 2020 veel minder positief. Er was 
nog weinig interesse om gebruik te maken van de 
service van de Gridboxen. Verder waren we het 
slachtoffer van twee fietsdiefstallen en een gevan-
daliseerde fietsen. 

We hebben het provinciebestuur dan ook geadvi-
seerd om niet langer in te zetten op deze Gridboxen. 
Op zich heel jammer, want we hebben een sluitende 
technische constructie ontwikkeld om een mobiel 
fietsherstel met vervangfiets aan te bieden langs-
heen fiets-o-strades. 

Het is vanaf de opstart van ons fietspunt de doel-
stelling geweest van de lokale besturen van Mort-
sel, Boechout, Hove, Kontich, Lint en Edegem 
om via het overkoepelend fietspunt een deelfiet-
sensysteem te ontwikkelen om vlot de verplaat-
singen te kunnen maken tussen de verschillende  
NMBS stations en de eindhalte van De Lijn in 
Boechout.  Blue-bike biedt hierbij een krachtig in-
strument. 

In de loop van 2011 werd Blue-bike gelanceerd, 
onder andere ook aan het NMBS station Mort-
sel Oude God. Dit project is een initiatief van 

BLUE-BIKE

Blue-Mobility, een toenmalig samenwerkingsver-
band tussen nmbs-Holding en FIetsenwerk.  

In 2012 werd het Blue-bike systeem verder uit-
gebreid en vereenvoudigd. Het ontlenen van de 
Blue-bikes kan nu autonoom verlopen en dit op 
elk moment van de dag door het gebruik van een 
sleutelautomaat en chipkaart. 

Dankzij de steun van het stadsbestuur van Mort-
sel en de Vlaamse overheid konden we in 2014 
een derde-betalers-regeling aanbieden zodat er 
nog maar 1,15 euro moet betaald worden per rit. 
Er werd dan ook een gevoelige stijging genoteerd 
van het aantal verhuringen.

Door een samenwerkingsakkoord tussen De Lijn, 
de gemeente Boechout en Werkmmaat hebben 
we in 2016 een aanbod van Blue-bikes kunnen re-
aliseren  aan de eindhalte van De Lijn Boechout/
Capenberg. De Lijn stond in voor de aankoop van 
de terminal. Een Vlaamse subsidie van 15.000 euro 
kon ingezet worden voor het financieren van de 
beheerskosten gedurende 3 jaar. Ook in Boechout 
wordt het tarief van 1,15 euro voor een ontlening 
gehanteerd.

In de loop van 2014 dienden de lokale besturen 
van Kontich en Lint een aanvraag in bij Blue-Mo-
bility om een terminal te plaatsen in hun nmbs 
station. In 2015 hebben we via provinciale subsi-
dies 15.000 euro kunnen vrij maken voor de aan-
koop van een Blue-bike terminal. In 2018 zijn we 
eindelijk van start kunnen gaan met het Blue-bike 
project in het nmbs station van Kontich/Lint. De 
fietsen kunnen ontleend worden tegen een tarief 
van 1,15 euro. De lokale  besturen van Kontich en 
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We zijn verder is gesprek met Donkey Republic 
die voor de Vervoerregio Antwerpen zullen in-
staan voor de uitrol een elektrische deelfietsen. 
Mogelijk kan Werkmmaat een rol opnemen rond 
het onderhoud/herstel van de deelfietsen en het 
vervangen van de elektrische batterijen. 

iBike is een belangrijke speler rond verkoop en her-
stel van fietsen in de regio Antwerpen. Naast hun 
hoofdzetel in Wilrijk hebben ze 7 winkels in en rond 
Antwerpen. Door hun sterke groei is iBike naarstig 
op zoek naar bekwame fietsherstellers. Verder staan 
ze voor een belangrijke logistieke uitdaging om 
dagelijks al het vervoer te organiseren van nieuwe 
fietsen binnen hun organisatie. Om de stroom van 
nieuwe fietsen te kunnen opvangen heeft iBike een 
magazijn gehuurd waar al de nieuwe fietsen toeko-
men en op punt worden gesteld. 

iBike en Werkmmaat hebben de handen in elkaar 
geslagen. Met de steun van de stad Antwerpen en 
de provincie Antwerpen werden vier medewerkers 
van Werkmmaat fulltime ingeschakeld in het logis-
tiek hart van iBike.  Twee van hen zijn in mei 2018 ge-
start als fietsherstellers. De andere twee zijn begin 
2019 aan het werk gegaan als logistiek medewerker. 
Deze 4 medewerkers stonden 1 jaar lang op de loon-
lijst van Werkmmaat. Eind 2019 hebben drie van de 
betrokken collega’s een vast contract gekregen bin-
nen iBike.

In 2021 hebben opnieuw twee van onze mede-
werkers een langdurige stage gevolgd in het maga-
zijn van iBike. Ook nu weer met een positief resul-
taat: één van onze collega’s zal op 2 januari 2022 vast 

IBIKE EN DE GEUS: 

EEN TANDEM  

MET WERKMMAAT 

ROND DOOR-

STROOM

Lint staan in voor de jaarlijkse beheerskosten.

In 2018 heeft nmbs Blue-bike afgestoten en over-
gedragen aan De Lijn. nmbs heeft wel toezegging 
gedaan dat de  Blue-bikes in de stationsomgeving 
mogen blijven staan. De Lijn heeft ambitieuze 
plannen met de Blue-bikes met onder meer een 
gevoelige uitbreiding van het aantal plaatsen waar 
er Blue-bikes kunnen ontleend worden en dit ge-
koppeld aan belangrijke haltes van De Lijn.  

2019 was een recordjaar voor Blue-bike met een 
belangrijke stijging van het aantal leden, ritten en 
locaties.

In 2021 werd er een nieuwe Blue-bike site opge-
start in het nmbs station van Hove. 

Het aantal ontleningen Blue-bike is sinds 2020 ge-
voelig gedaald (met uitzondering van Mortsel 
Oude God). Het invoeren van de lockdown en het 
verplichten van thuiswerk om corona uitbraak in 
te dijken liggen hierbij aan de grondslag.

In 2021 heeft Blue-mobility samen met Werkm-
maat een offerte ingediend bij de stad Mortsel 
rond het uitrollen van een deelsysteem voor fiet-
sen. Het is nog wachten op de beslissing van het 
stadsbestuur.

LocAtiE
AAntAL 

bLuE-bikEs ontLEning
stijging/ 

DALing
NMBS Mortsel Oude God 8 608 +36%

NMBS Kontich/Lint 8 389 -3%
NMBS Hove 6 56 100%

De Lijn Boechout/
Capenberg

5 58 -21%
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aan het werk kunnen gaan bij iBike.

In 2020 startten we met een gelijklopend project in 
samenwerking met De Geus. Deze fietsketen staat 
in voor de uitbating van twee winkels in Antwerpen 
en een derde winkel in Edegem. Begin 2020 is De 
Geus ook met een magazijn gestart waar de nieuwe 
fietsen worden gecontroleerd en  vervoerd naar de 
winkels van De Geus. Onze collega’s krijgen de kans 
om langdurig stage te lopen in het magazijn van De 
Geus om op die manier hun kennis van monteren 
en herstellen van fietsen aan te scherpen. Deze stage 
kan ook een ideale springplank zijn om vast aan het 
werk te gaan bij de Geus. Dit jaar heeft onze collega 
Hamidullah Alokozai een vast contract als fietsher-
steller aangeboden gekregen bij De Geus.
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MORTSEL

Fietsenstalling 
stations OK

 ▶ 4 keer per dag controle Mortsel Oude God.

 ▶ 2 keer per dag controle in de andere NMBS stations
Fietsenstalling 
gemeenteplein OK  ▶ 2 keer per dag controle.

Verwijderen van 
weesfietsen OK  ▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de 

stalling van NMBS stations.
Onderhoud van 
schoolfietsen
Acties in  
scholen
Onderhoud van 
stedelijke  
dienstfietsen

OK
 ▶ Alle stedelijke dienstfietsen krijgen bij het fietspunt 
een onderhoudsbeurt en worden hersteld bij acute 
pannes.

Acties naar  
bedrijven OK

 ▶ We verwijzen hierbij naar de herstelservice voor 
werknemers van Gevaert en de ziekenhuizen in 
Mortsel. 

Labelen van 
fietsen OK  ▶ Op vraag van de stedelijke preventiedienst staat het 

fietspunt permanent in voor het labelen van fietsen.
Marktvestiaire

OK

 ▶ In samenwerking met het stadsbestuur organiseren 
we elke woensdag een “marktvestiaire”. Doelstel-
ling is dat marktbezoekers gratis hun aankopen in 
bewaring kunnen geven zodat ze ondertussen rustig 
kunnen verder shoppen.

Levering  
cargofiets OK  ▶ We leveren brood bij klanten in opdracht van Lina.

Mobiele  
fietsenstalling 
bij evenemen-
ten

OK

 ▶ Stad Mortsel kan beroep doen op mobiele fietsen- 
stallingen bij evenementen.

Naast de algemene dienstverlening, is er binnen de 
opdrachtverklaring ook een gedifferentieerd aan-
bod voorzien voor elk van de lokale besturen.

Onder impuls van het Provinciebestuur werd er in 
2017 en 2018 hard gewerkt aan de actualisatie van 
de opdrachtverklaring van het fietspunt Mortsel- 
Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem. Hierbij werd 
per gemeente concreet vastgelegd hoe de dienstver-
lening van het fietspunt nog kan verfijnd worden. 

Hierbij geven we een overzicht per gemeente/stad 
van onze werking in 2021. Algemeen kunnen we stel-
len dat we het hele jaar door zijn blijven instaan voor 
het onderhoud van de stationsomgevingen. Maar 
omwille van corona zijn heel wat andere activiteiten 
(o.a. acties in scholen) die gepland waren niet kun-
nen door gaan.

AANVULLEND 

DIENSTENPAKKET  

PER LOKAAL 

BESTUUR
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BOECHOUT

Fietsenstalling 
station OK  ▶ Twee keer per dag controle.

Verwijderen van 
weesfietsen OK  ▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de 

stalling van het NMBS station.
Onderhoud van 
schoolfietsen
Onderhoud van 
gemeentelijke 
dienstfietsen
Acties in scholen

Acties naar  
bedrijven OK

 ▶ We verwijzen hierbij naar de mobiele herstelservice 
voor werknemers van Broeders Alexianen Boechout, 
Reynders Etiketten en het Atelier/De Ark.

Labelen van 
fietsen OK  ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel 

inwoners van Boechout voor het labelen van hun fiets.

Onderhoud 
eindhalte De Lijn/ 
Capenberg

OK

 ▶ We staan 2 keer per dag in voor de controle van de 
fietsenstallingen, het proper houden van de hele site 
en het ledigen van de vuilnisbakjes. Dit in  samen-
werking met de gemeentelijke diensten.

Fietsbibliotheek OK

 ▶ We hebben gezorgd voor herstel van tweedehands 
kinderfietsen voor de fietsbibliotheek van de Maan-
wandelaars. Verder bieden we ondersteuning bij 
mogelijke herstellingen.

Mobiele fiet-
senstalling bij 
evenementen

OK
 ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele  
fietsenstallingen bij evenementen.

HOVE

Fietsenstalling 
station OK  ▶ Twee keer per dag controle.

Verwijderen van 
weesfietsen OK  ▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de 

stalling van het NMBS station.

Onderhoud van 
schoolfietsen OK

 ▶ We werken samen met Ritmica en de secundaire 
school Regina Pacis voor het trimestrieel onderhoud 
en herstel van hun schoolfietsen en gocarts.

Onderhoud van 
gemeentelijke 
dienstfietsen
Acties in scholen
Acties naar  
bedrijven
Labelen van 
fietsen OK  ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel 

inwoners van Hove voor het labelen van hun fiets.
Mobiele  
fietsenstalling bij 
evenementen

OK
 ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele  
fietsenstallingen bij evenementen.
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LINT

Fietsenstalling 
station OK  ▶ Twee keer per dag controle.

Verwijderen van 
weesfietsen OK  ▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de 

stalling van het NMBS station.
Onderhoud van 
schoolfietsen
Onderhoud van 
gemeentelijke 
dienstfietsen
Acties in scholen
Acties naar  
bedrijven
Labelen van 
fietsen OK  ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel 

inwoners van Lint voor het labelen van hun fiets.
Mobiele  
fietsenstalling bij 
evenementen

OK
 ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele  
fietsenstallingen bij evenementen.

KONTICH

Fietsenstalling 
station OK  ▶ Twee keer per dag controle.

Verwijderen van 
weesfietsen OK  ▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de 

stalling van het NMBS station.
Onderhoud van 
schoolfietsen
Onderhoud van 
gemeentelijke 
dienstfietsen

OK
 ▶ We dragen zorg voor het onderhoud en kleine  
herstellingen van de fietsen van de gemeentelijke 
sportdienst.

Acties in scholen
 ▶ Op 26 november hebben we samen met de politie 
een actie gedaan rond controle en herstel van fietsen 
in Sint-Jozef.

Acties naar  
bedrijven
Labelen van 
fietsen OK  ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel 

inwoners van Kontich voor het labelen van hun fiets.

Fietscursussen OK

 ▶ In samenwerking met OCMW Kontich hebben we aan 
8 vrouwen een opleiding leren fietsen aangeboden. 
We werken hierbij samen met vrijwilligers van de 
Fietsersbond.

Mobiele  
fietsenstalling bij 
evenementen

OK
 ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele  
fietsenstallingen bij evenementen.
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EDEGEM

Verwijderen van 
weesfietsen
Onderhoud van 
schoolfietsen
Onderhoud van 
gemeentelijke 
dienstfietsen

OK
 ▶ We hebben herstellingen uitgevoerd aan verschillende 
dienstenfietsen van gemeente en OCMW.

Acties in scholen OK
 ▶ Op 29 en 30 oktober hebben we samen met de politie 
een actie gedaan rond controle en herstel van de fiet-
sen van de leerlingen eerste graad OLVE college.

Acties naar  
bedrijven OK  ▶ We bieden service aan van mobiel fietsherstel voor de 

medewerkers van het UZA en het gemeentebestuur.
Labelen van 
fietsen OK  ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel 

inwoners van Edegem voor het labelen van hun fiets.

DeeLDEpot /
fietsbibliotheek OK

 ▶ Een medewerker van Werkmmaat staat elke woens-
dagnamiddag in voor permanentie van Deeldepot.  
We dragen verder zorg voor het onderhoud van de 
kinderfietsen van de fietsbibliotheek.

Mobiele  
fietsenstalling bij 
evenementen

OK
 ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele  
fietsenstallingen bij evenementen.

Begin 2022 zullen we aan de lokale besturen een vol-
ledige financiële rekening 2021 bezorgen.

In 2014 konden we voor de eerste keer de vaste struc-
turele bijdrage van de nmbs noteren. Hierdoor werd 
de jaarlijkse financiële bijdrage van de lokale bestu-
ren verminderd. nmbs besliste echter om het fiets-
punt Mortsel vanaf september 2016 niet langer te 
financieren. Een beslissing die we enorm betreuren.

De gemeente Edegem is vanaf 2017 toegetreden tot 
de werking van ons fietspunt en staat ook jaarlijks in 
voor een financiële bijdrage.

In de loop van 2017 en 2018 werd er onder coördi-
natie van de provincie een duurzaam businessplan 
ontwikkeld voor het fietspunt en dit gekoppeld aan 
een geactualiseerde opdrachtverklaring. 

We zijn al de betrokken lokale besturen en de pro-
vincie heel dankbaar voor het vertrouwen en deze 
onmisbare steun.

Ook in 2021 hebben we getracht om de opdracht-
verklaring van het fietspunt zo goed mogelijk waar 
te maken. 

Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich- 
Lint-Edegem is omwille van haar grensoverschrij-
dende werking nog steeds vernieuwend. Alle lof 
gaat dan ook uit naar de lokale besturen die hun ver-
trouwen en financiële steun hebben geven aan dit 
innovatief project. De lokale besturen zullen bij ons 
steeds een partner vinden om hun fietsbeleid nog 
meer te ondersteunen. 

FINANCIEEL

BESLUIT
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We blijven ambitieus om de werking van het fiets-
punt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Ede-
gem verder uit te bouwen. We denken hierbij onder 
meer aan de logistieke ondersteuning van de ge-
plande elektrische deelfietsen van Donkey Repu-
blic. In opdracht van de Vervoersregio Antwerpen 
en de lokale besturen worden er 250 deelfietsensys-
teem voorzien in de Antwerpse Zuidrand. 

In nauw overleg met de lokale besturen willen we 
met veel overtuiging de fietsers in onze regio blij-
ven verwennen. Dit alles gecombineerd met een 
werkplek waar onze collega doelgroepmedewer-
kers hun competenties kunnen versterken en door 
groeien naar een job in het regulier arbeidscircuit. 
We zullen in de komende jaren onze samenwerking 
met de reguliere fietshandelaars nog verder blijven 
versterken. 

foto
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Projectverantwoordelijke Tom De Ridder
Jeroen Roekens

Coach + innovatieve 
trajecten

Bram Dekoning

LDE medewerkers 12 VTE
Medewerkers VOP/ 
SINE statuut 

1,4 VTE

Artikel 60 medewerkers 6 VTE
Doorstroom 1
Opdrachten  ▶ NMBS –  

onderhoud stations- 
omgeving station Lier

 ▶ Gecoördineerde over-
eenkomst stad Lier

VOORGESCHIEDENIS FIETSPUNT LIER

5
WERKMMAAT 

LIER

1 mei 2009
Officiële start fietspunt Lier met erkenning door stad 
Lier, Vlaams decreet Lokale Diensten Economie en 
NMBS

1 juli 2011 Overdracht werking van vzw Werkvormm naar  
vzw Werkmmaat

29 april 2013 Nieuwe convenant stadsbestuur Lier 2013 – 2016

2013 Verlenging SLA NMBS voor uitbating fietspunt Lier 
van 2014-2016

27 maart 2017 Bundeling van alle projecten van Werkmmaat Lier  
in één opdrachtverklaring

3 december 
2018

Actualisatie opdrachtverklaring met: ondersteuning 
Lier op wieltjes, busdienst voor dienstencentra en 
indexatie jaarlijkse subsidies stad Lier

2017 Verlenging SLA NMBS voor uitbating fietspunt Lier 
van 2017-2021

April 2018 Toewijzing opdracht dagelijks busvervoer voor ge-
bruikers dienstencentra.
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TOERISME LIER

NAAR EEN HERDEFINIËRING VAN DE 
WERKING VAN WERKMMAAT IN HET 
KADER VAN PROPER LIER

In de loop van de voorbije 14 jaren is het takenpakket 
en het personeelskader van Werkmmaat in Lier ge-
voelig gegroeid en gediversifieerd, en dit zowel bin-
nen het project van Toerisme Lier als fietspunt Lier.

Samen met het stadsbestuur vonden we het belang-
rijk om de diverse opdrachten van onze twee Werk-
mmaat projecten in Lier verder te actualiseren en nog 
beter af te stemmen op de stedelijke dienstverlening. 
Op vraag van het stadsbestuur hebben we daarom 
een gedetailleerd overzicht gemaakt van de opdrach-
ten die onze medewerkers in de loop van het jaar op-
nemen in het kader van de werking in het fietspunt 
en Toerisme Lier, en meer specifiek het onderhoud 
toeristische en openbare infrastructuur. Dit schema 
werd afgestemd met de technische diensten van de 
stad Lier. Op deze manier is er nu meer duidelijkheid 
over het werkingsgebied van Werkmmaat. 

Het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 
biedt een helder overzichtskader van onze werking. 
In dit besluit wordt onze werking van “Toerisme 
Lier” en “fietspunt Lier” gecombineerd in één toe-

September 
2020 Opstart onderhoud Blue-bikes Heist-op-den-Berg

November 2020
Opdracht stadsbestuur rond opstart fietskoerier Lier 
i.f.v. ondersteuning middenstanders in Lier (thuisle-
veringen in tijden van lockdown).

2007

 ▶ Start werkervaringsproject Toerisme Lier i.f.v. 
beheer van toeristische infrastructuur: fiets- en 
wandelpadennetwerk, onderhoud sportinfrastruc-
tuur, beheer kleine groenzones

2008  ▶ Erkenning binnen het Vlaams decreet Lokale  
Diensten Economie

1 juli 2011  ▶ Overdracht werking van vzw Werkvormm naar vzw 
Werkmmaat

27 maart 2012  ▶ Toekenning concessie Koffiehuisje speeltuin  
stadspark Lier

27 februari 
2014

 ▶ Goedkeuring door Vlaamse overheid van uitbrei-
ding opdrachtverklaring: uitbating Koffiehuisje 
speeltuin stadspark Lier, ondersteuning werking 
cafetaria dienstencentra en uitbouw initiatieven 
“toerisme voor iedereen”

Juni 2015  ▶ Aanwerving extra doelgroep medewerker voor 
functie van museum suppoost

29 februari 
2016

 ▶ Uitbreiding concessie stadspark met uitbating 
minigolf en tennisterreinen stadspark

27 maart 2017

 ▶ Bundeling van alle projecten van Werkmmaat Lier 
in één opdrachtverklaring. Dit betekent onder meer 
dat de medewerkers van Werkmmaat ook instaan 
voor het dagelijks onderhoud van het Leopoldplein, 
de voetgangerstunnel onder de spoorweg en de 
autoparking aan het NMBS station.

Oktober 2017  ▶ Goedkeuring Vlaamse overheid uitbreiding doel-
groep medewerker voor werking Koffiehuisje.

November 2017  ▶ Stopzetten functie museum suppoost omwille van 
fusioneren van stedelijke musea.

3 december 
2018

 ▶ Vraag van stadsbestuur om toiletten stadspark 
open te houden tot na de herfstvakantie.

2018  ▶ Toewijzing stadsbestuur van keuken, sanitair en 
lokalen in het Timmerans – Opsomerhuis

Juni 2019  ▶ Concessie Leescafé bibliotheek Lier
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komst gericht project “Werkmmaat Lier”:

 ▶ Onze doelgroepmedewerkers kunnen inge-
schakeld worden in een breed en divers aanbod 
van taken en opdrachten.

 ▶ Het stadsbestuur heeft een duidelijk zicht op 
onze werking en de samenwerking met de 
dienst uitvoering van de stad Lier wordt geop-
timaliseerd.

 ▶ Het stadsbestuur voorziet in een goede huis-
vesting voor onze medewerkers

 ▶ De jaarlijkse toelagen van de stad Lier worden 
geïndexeerd.

Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de 
omschreven doelstellingen in het gemeenteraads-
besluit van 27 maart 2017.

2.1. De opdracht situeert zich binnen het meer-
jarenplan 2019 - 2025

2.2. De drie partners vergaderen minstens twee 
maal per jaar om de voortgang van de projecten te 
bespreken.

Informeel is er met verschillende stedelijke dien-
sten een zeer goed overleg. 

In de loop van dit jaar is er terug een formeel overleg 
gestart met de betrokken stedelijke diensten (uit-
voering, sport en toerisme) en Werkmmaat. We zijn 
vragende partij om één keer per kwartaal dit overleg 
te laten door gaan om de goede afstemming tussen 
de stedelijke diensten en Werkmmaat te kunnen ga-
randeren.

ARTIKEL 2:  

SITUERING VAN 

DE OPDRACHT

2.3. De oCmw-consulent en de coach van Werkm-
maat overleggen frequent rond de evolutie van de 
deelnemers aan dit project i. f. v. latere uitstroom. 

Tussen de medewerkers van de dienst trajectbege-
leiding en de projectverantwoordelijken van Werk-
mmaat is er een frequent overleg.  Op deze manier 
proberen we de artikel 60 medewerkers zo goed mo-
gelijk samen te begeleiden.

2.4. Er wordt een overzicht bijgehouden van de da-
gelijkse activiteiten en jaarlijks  wordt een jaarver-
slag opgesteld; de redactie ervan gebeurt door vzw 
Werkmmaat, in samenspraak met en met inbreng 
van de Stad en het oCmw. 

De medewerkers van het fietspunt houden een log-
boek bij met een dagelijks overzicht van hun activi-
teiten.

De ploeg Toerisme Lier werkt op basis van een vast 
weekschema dat opgesteld werd in overleg met Vi-
sit Lier.

Dit jaarverslag wordt bezorgd aan al de betrokken ste-
delijke diensten. In het besluit zijn aandachtspunten 
opgenomen in functie van verdere verbetertrajecten.

2.5. Opdrachten aan derden worden in onderling 
overleg al dan niet toegezegd en ingepland in het 
werkrooster en dat volgens een uniforme vergoe-
ding. De opbrengsten worden aanzien als inkom-
sten voor de werking van het project.

In 2020 zijn we gestart met een maandelijkse poets 
van het lokaal van het Rode Kruis Lier. 

Eind 2021 hebben we de vraag gekregen van kFC Ly-
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ra-Lierse om  ondersteuning te bieden bij hun jeugd-
centrum in Vremde. We hebben een offerte bezorgd 
en wachten af op hun reactie. Naar de toekomst kun-
nen we misschien ook een rol spelen bij als partner 
bij het nieuwe voetbalstadion in Lier.

Tijdens de langdurige sluiting van het Leescafé heb-
ben we een van onze collega’s kunnen inschakelen 
als medewerker van het vaccinatiecentrum in Lint.

 De stad Lier

3.1 Stelt de opdrachten voor en staat in voor de 
randvoorwaarden die een vlotte, veilige en correc-
te uitvoering mogelijk maken.

3.2 Stelt in samenspraak met de operationeel ver-
antwoordelijke en instructeur van vzw Werkm-
maat een concrete werkplanning op.

3.3 Oefent eindtoezicht uit op kwaliteit en afwer-
king van de uitgevoerde opdrachten en bezorgt 
vzw Werkmmaat daarover regelmatig feedback 
zodat kan bijgestuurd worden indien nodig.

3.4. Zorgt voor een goed uitgeruste werkplek om 
te functioneren als kleed-, was- en eetruimte en 
voor  de nodige middelen zoals het gebruik van een 
dienstwagen en specifieke machines om bepaaLDE 
taken uit te voeren. 

De stad Lier heeft al de vooropgestelde doelstellin-
gen gerealiseerd. 

Onze ploeg werkt op basis van een weekschema dat 
opgesteld is in overleg met Visit Lier, de sportdienst 

ARTIKEL 3:  

ALGEMENE  

OMSCHRIJVING 

VAN DE OPDRACHT

en de dienst uitvoering. De projectverantwoorde-
lijken van Werkmmaat spelen in op alle mogelijke 
vragen en feedback van de betrokken stedelijke 
diensten.

In 2019 hebben we verschillende lokalen in het Tim-
mermans – Opsomerhuis in gebruik mogen nemen 
voor onze groenploeg. Dit jaar hebben we een extra 
lokaal naast het fietspunt kunnen huren van Infrabel.  
Dit jaar hebben we ook een magazijn in de Lisper-
steenweg gehuurd i.f.v. onze fietswerking.

Het OCMW

3.5. Staat in voor toeleiding van deelnemers van 
wie het profiel geschikt is om in en dank zij deze 
context te kunnen doorgroeien naar de reguliere 
arbeidsmarkt.

3.6.  Verzorgt de psychosociale en administratieve 
begeleiding van de deelnemers, vanuit een twee-
delijnspositie ten opzichte van de instructeur en 
de coach van vzw Werkmmaat die op de werkvloer 
de eerstelijnszorg op zich neemt.

3.7.  Staat in voor een vlotte en correcte uitvoering 
van alle verantwoordelijkheden die haar als juri-
disch werkgever toehoren.

Ook het oCmw Lier heeft al deze afspraken gereali-
seerd. We hebben dit jaar wel een daling vastgesteld 
van de toeleiding artikel 60’ers door het oCmw, wat 
een negatief gevolg kan hebben op de continuïteit 
van onze werking.

Omwille van de stijgende werkdruk binnen het 
fietspunt Lier hebben we aanvullend een samen-
werkingsakkoord afgesloten met het oCmw Ant-
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werpen. Hierdoor kunnen we ook artikel 60 mede-
werkers uit Antwerpen betrekken in onze werking.

 

vzw Werkmmaat

3.8.  Stelt twee leidinggevenden aan die de groepen 
deelnemers leiden en begeleiden bij het uitvoeren 
van de opdrachten volgens de planning die opge-
maakt wordt in samenspraak met de vertegen-
woordiger van de stad Lier.

3.9. Zorgt voor planmatige begeleiding en coaching, 
onder meer door middel van het ontwikkelen en 
bijhouden van persoonlijke ontwikkelingsplan-
nen van de deelnemers.

3.10. Zorgt voor de attitude-, werk- en doorstro-
mingsgerichte vorming en ondersteuning van de 
deelnemers.

3.11. Heeft bij de uitvoering van de opdracht en de 
begeleiding van de deelnemers aandacht voor vei-
ligheid, imago en uitstaling, diversiteiten en respect.

3.12.  De doelgroepmedewerkers beschikken over 
de nodige veiligheidsuitrusting en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

3.13. Vzw Werkmmaat stelt minimaal ter beschik-
king: werkkledij met herkenbaar logo van Werkm-
maat, persoonlijke beschermingsmiddelen, basis 
cafetariaproducten en EHBO-koffer.

3.14.  Kan mits motivering bepaaLDE opdrachten 
afwijzen, indien geoordeeld wordt dat de opdracht 
niet congruent is met de samenstelling, vaardighe-
den en mogelijkheden van de deelnemersgroep.

In 2018 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd 
in ons personeelskader. Jos Vermeulen is na jaren-
lange dienst als instructeur Toerisme Lier op 1 au-
gustus 2018 in pensioen gegaan. Ook Tim van der 
Linden heeft in oktober 2018  Werkmmaat verlaten. 
Hij was de grondlegger van verschillende Werkm-
maat projecten in Lier zoals het fietspunt en het 
Koffiehuisje. 

In de tweede helft van 2019 hebben we een nieuwe 
omkadering binnen Werkmmaat voorzien die ga-
rant staat voor een goede kwaliteit:

 ▶ De werking van het fietspunt wordt dagelijks 
aangestuurd door Tom De Ridder.

 ▶ Jeroen Roekens draagt als projectcoördinator 
de verantwoordelijkheid voor al onze projec-
ten in Lier. Hij wordt daarin ondersteund door 
Bram Dekoning voor de ontwikkeling van 
innovatieve trajecten waaronder een vertelpro-
ject in de speeltuin i.s.m. bibliotheek en cc De 
Mol en de opstart van fietskoerier Lier.

 ▶ Bram Dekoning heeft een halftijdse opdracht 
als coach voor de begeleiding van de Werkm-
maat collega’s in Lier.

In de voorbije jaren is er geen vaste projectverant-
woordelijke groenonderhoud meer gekoppeld aan 
groenploeg. Jeroen Roekens staat als projectverant-
woordelijke in voor de opvolging van al onze op-
drachten in Lier. Het stadsbestuur geeft duidelijk de 
nood aan om terug een vaste leidinggevende groen 
aan te stellen i.f.v. betere aansturing en opleiding.

Eind 2021 heeft Bram Dekoning Werkmmaat verla-
ten. Hij zal vanaf februari 2022 vervangen worden 



 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021     151150     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 

door Leen Mathyssen die tot 2015 reeds gewerkt 
heeft als coach in onze organisatie.

In het fietspunt kunnen we vijf collega doelgroep 
medewerkers tewerkstellen met een lde/sIne sta-
tuut. Verder hebben we ook een collega halftijds in 
dienst met een sIne/vop statuut. Onze collega’s 
worden opgeleid tot ervaren fietsherstellers, maar ze 
staan ook in voor het onderhoud van de fietsenstal-
lingen, stationsomgeving en de voetgangerstunnel. 

Een collega doelgroep medewerker met lde/sIne 
statuut staat dagelijks in voor een busdienst om 
senioren op te halen en terug naar huis te brengen 
voor een middagmaal in de dienstencentra van Lier.

Daarnaast zijn er twee doelgroepmedewerkers 
met lde/sIne statuut die zorg dragen voor het on-
derhoud van de toeristische wandel- en fietspaden. 
Deze ploeg van Toerisme Lier is ook verantwoor-
delijk voor het onderhoud van het stadspark met de 
speeltuin, tennis en minigolf.

Met onze elektrische cargofiets kunnen onze col-
lega’s van de groenploeg op een vlotte manier op-
drachten uitvoeren buiten de stadskern van Lier. In 
de laadbak kunnen we werkmateriaal en groenafval 
vervoeren. 

Binnen onze werking in het Koffiehuisje speeltuin 
stadspark Lier en het Leescafé bibliotheek Lier kun-
nen we drie doelgroep medewerkers met lde/sIne 
statuut tewerkstellen. 

Een collega met sIne/vop statuut werkt elke dag 
mee in de dienst Toerisme waar ze mee instaat voor 
het baliewerk en verantwoordelijk is voor het pro-
ject “Toerisme voor Iedereen”. 

Binnen onze werking van het fietspunt, Toerisme 
Lier en het Koffiehuisje schakelen we ook collega’s 
in met een artikel 60 statuut. 

In het kader van ons Loopbaan- en Begeleidingsplan 
hebben we voor al onze deelprojecten in Lier de te 
verwerven sociale en technische competenties uit-
getekend. Voor elk van de onze doelgroepmedewer-
kers is er een geïndividualiseerd pop-traject uitge-
werkt. Verder kunnen onze medewerkers intekenen 
op een opleiding rond vCa, heftruck, klantvriende-
lijkheid, barista, ehbo, werken met bosmaaier en 
haagschaar, herkennen van planten en struiken,… 
Binnen Werkmmaat is er een coach aangesteld voor 
nt2 op de werkvloer. In samenwerking met het Cen-
trum voor Volwassen Onderwijs Antwerpen orga-
niseren we een officiële opleiding fietsherstel op de 
werkvloer en tijdens de werkuren. Op deze manier 
willen we de competenties van elk van onze collega 
doelgroepmedewerkers zeer gericht opvolgen en 
versterken om hen voorbereiden op doorstroom 
naar het regulier arbeidscircuit. 

In de voorbije jaren zijn er twee van onze collega’s 
doorgestroomd naar een job van fietshersteller in 
het regulier arbeidscircuit, namelijk in Velocity en 
Decatlon. 

Begin 2019 is een derde collega aan het werk gegaan 
als fietshersteller in Velocity. Dit jaar heeft een col-
lega van onze groenploeg werk gevonden in het be-
drijf dat instaat voor het groenonderhoud van een 
groot kasteeldomein.

Onze collega doelgroepmedewerkers met artikel 
60 statuut hebben de mogelijkheid om deel te ne-
men aan de officiële opleiding van fietshersteller 
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i.s.m. het Cvo Antwerpen. Verder kunnen zij via het 
oCmw beroep doen op extra vormingsinitiatieven 
waaronder opleiding nt2. Artikels 60 ‘ers krijgen zo 
mogelijk ook de kans om hun tewerkstelling verder 
te zetten bij Werkmmaat in het kader van lde/sIne 
statuut.

In het nmbs station van Lier werd door vzw Werkm-
maat een fietspunt opgericht dat zich zowel op info- 
verstrekking als op dienstverlening toelegt. 

4.1 Fietspunt Lier zorgt voor een betrouwbare ba-
sisdienstverlening en is door ruime openingsuren 
vlot bereikbaar.

De werking van het fietspunt wordt sinds 2020 sterk 
beïnvloed door de corona maatregelen. In 2021 heb-
ben we het hele jaar door blijven instaan voor het on-
derhoud van de stationsomgeving en het herstellen 
van fietsen. 

De openingsuren bleven wel beperkt van 9 tot 17 uur. 
In het kader van onze fietskoerier service zullen we 
vanaf januari 2022 de openingsuren van het fietspunt 
terug verhogen van 7 tot 19 uur. 

Sinds 2020 is het fietspunt niet meer geopend gedu-
rende  het toeristische seizoen (van 1 april tot 30 sep-
tember) op weekend- en feestdagen. We hebben wel 
na reservatie aan klanten huurfietsen ter beschikking 
gesteld op weekend- en feestdagen. Tevens staan er 
bij Visit Lier steeds twee toeristische huurfietsen ter 
beschikking voor mogelijke liefhebbers.

Deze openingsuren werden ruim bekend gemaakt 
op de website van FietsenWerk (koepel van de fiets-

ARTIKEL 4:  

WERKING  

FIETSPUNT LIER 

punten) en de toeristische dienst van Lier.

We hebben in 2020 bericht gekregen van Infrabel dat 
rond 2025 het gebouw waar we nu gehuisvest zijn 
zal afgebroken worden. In het nieuwe gebouw zal 
er geen plaats meer zijn voor het fietspunt. We heb-
ben contact genomen met de nmbs of er misschien 
ruimte kan voorzien worden voor het fietspunt in 
het stationsgebouw zelf. Na de verbouwingen van 
het stationsgebouw is er jammer genoeg ook daar 
geen plaats voor ons fietspunt. Om onze werking 
naar de toekomst te kunnen continueren hebben we 
dit jaar een magazijn gehuurd aan de Lispersteen-
weg. Deze locatie biedt heel wat ruimte voor opslag 
en is strategisch gelegen vlakbij de ring van Lier. We 
willen in 2022 de mogelijkheden bekijken binnen het 
aanbod van het uitdagende herontwikkelingsproject 
Normaalschoolsite Lier waar er ook ruimte zal voor-
zien worden voor innovatieve en sociaal-economie 
projecten.

Eind 2021 hebben we de lokalen van het fietspunt her-
schilderd en terug volledig ingericht.

4.2 Fietspunt Lier zorgt er voor dat de directe om-
geving en fietsenstallingen van de NMBS alsook de 
fietserstunnel en de aanwezige  locaties net en or-
delijk zijn. 

De medewerkers van het fietspunt staan elke werk-
dag in voor het proper houden van de fietsenstallin-
gen en de directe omgeving van het station Lier. Vier 
keer per dag wordt er een ronde gehouden door de 
fietsenstallingen om het zwerfvuil op te ruimen en 
de fietsen netjes in de stallingen te plaatsen. In op-
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dracht van de NMBS staan wij ook in voor het ver-
wijderen van onkruid en kleine snoeiwerken. 

Deze activiteiten worden ter controle dagelijks ge-
noteerd in een logboek. 

In het kader van het gemeenteraadsbesluit van 27 
maart 2017 werd opgenomen dat de medewerkers 
van het fietspunt mee ingeschakeld worden in de 
actieprogramma “Proper Lier”. Onze collega’s staan 
elke dag in voor het proper houden van het Leo-
poldplein, de autoparking en de voetgangerstunnel. 
We werken hierbij nauw samen met de betrokken 
medewerkers  van de dienst uitvoering.

Eind 2019 heeft de nmbs opnieuw geïnvesteerd in 
430 extra fietsenstallingen. In totaal zijn er nu meer 
dan 1.600 stallingen. We kunnen dan ook stellen dat 
in de voorbije jaren het comfort voor de fietsers ge-
voelig verbeterd is. Jammer genoeg hebben we sinds 
2020 moeten vaststellen dat het aantal treingebrui-
kers gevoelig gedaald is. Dit is ondermeer duidelijk 
merkbaar aan het aantal fietsenstallingen dat nog 
gebruikt worden rondom het nmbs station.

In 2020 hebben we in samenwerking met de nmbs, 
de politie en de stad Lier 80 weesfietsen weggeknipt 
in de fietsenstallingen aan het station. Deze fietsen 
werden ter beschikking gesteld aan de dienst uitvoe-
ring van de stad Lier. In 2021 hebben we geen knipac-
ties meer kunnen uitvoeren omdat er geen locatie 
kan gevonden worden voor de tijdelijke opslag van 
de weesfietsen. We hopen dat in 2022 hierover een 
oplossing kan gevonden worden.

Het fietspunt en nmbs zijn vragende partij om in de 
directe omgeving van het station te verbieden dat 

fietsen buiten de fietsenstallingen worden achter-
gelaten. Na overleg met het college en de bevoegde 
ambtenaar voor mobiliteit werd er echter beslist om 
niet in te gaan op deze vraag. Vanuit het fietspunt 
blijven we echter pleiten voor een verbod op ‘wild 
parkeren van fietsen’ op het Leopoldplein. 

In 2021 liep de huidige sla met nmbs ten einde. We 
hebben ondertussen van de nmbs vernomen dat de 
sla met 1 jaar zal verlengd worden. We verwachten 
in 2022 een nieuwe oproep naar kandidaten om een 
werking in het fietspunt Lier op te zetten.

 4.3 Trein en bus gebruikers kunnen bij fietspunt 
Lier terecht voor kleine herstellingen volgens het 
veilig thuiskomprincipe. 

Het is de opdracht van fietspunt Lier om de klanten 
van de nmbs die met de fiets naar het station komen 
te helpen bij kleine fietspannes (licht, remmen, ket-
ting, banden), dit conform het veilig thuiskomprin-
cipe. We hebben een degelijk uitgerust fietsatelier 
uitgebouwd en onze medewerkers hebben in de 
voorbije jaren de nodige ervaring en kennis opge-
daan rond fietsherstel. 

Uit onze inventaris blijkt dat deze herstellingen 
vooral te maken hebben met pannes aan remmen, 
ketting, licht en banden. Op deze manier hebben we 
de afspraken gerespecteerd met het stadsbestuur en 
de fietsherstellers van Lier dat we ons beperken tot 
kleine fietsherstellingen. 

In totaal hebben we 1.225 fietsherstellingen geregis-
treerd in 2021. We hebben hierbij niet de kleine inter-
venties bijgeteld zoals het oppompen van banden, 
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hoger stellen van fietszadel, recht zetten van een 
fietsstuur,… Ook de herstellingen in het kader van 
de UItpas met kansentarief zijn niet in opgenomen. 
Het aantal herstellingen is gevoelig gedaald. Dit 
heeft veel te maken met de belangrijke daling van 
het aantal fietsers en treingebruikers omwille van 
het thuiswerken en studeren.

AAntAL hErstELLingEn
2011 1.200
2012 965
2013 711
2014 1.258
2015 800
2016 834
2017 1.175
2018 1.098
2019 1.398
2020 798
2021 1.225

4.4 Fietspunt Lier verhuurt fietsen in het kader van 
woonwerk -verkeer en/of toerisme.

In het kader van toerisme heeft het fietspunt Lier 
in de voorbije jaren huurfietsen ter beschikking ge-
steld: damesfietsen, herenfietsen, tandems en steps. 
Dit jaar hebben we 20 nieuwe damesfietsen en 4 
tandems aangekocht i.f.v. toeristisch verhuur. Twee 
van deze fietsen staan permanent ter beschikking in 
Visit Lier voor mogelijke geïnteresseerden.

Met deze fietsverhuur willen we zo optimaal mo-
gelijk de succesformule van ‘Cycling Dinner’ van 
Toerisme Lier ondersteunen. Verder hebben we ook 

actief meegewerkt aan het “Voordeelboekje voor 
toerisen” van Visit Lier.

Met enkele b&b’s en hotels in Lier hebben we een fij-
ne samenwerking kunnen opbouwen. Doelstelling 
hierbij is om een aanbod te voorzien van fietsen die de 
uitbaters kunnen aanbieden aan hun klanten. Op deze 
manier krijgen de toeristen een extra service om op een 
leuke manier de stad Lier en omgeving te bezoeken.

Algemeen kunnen we stellen dat het individueel 
verhuur van toeristische fietsen daalt. Meer en meer 
fietstoeristen brengen hun fiets zelf mee met hun 
wagen. Er is nog wel een duidelijke vraag naar het 
verhuren van fietsen voor grotere groepen.

De vraag naar B-dagtrips is in de voorbije jaren steeds 
blijven dalen in Vlaanderen. nmbs heeft daarom beslist 
om dit aanbod niet meer te voorzien vanaf 2019. 

We zijn in 2019 ook gestopt met het aanbod van elek-
trische fietsen. De investeringen zijn de zwaar om 
deze fietsen rendabel aan te bieden op de huurmarkt..

b- 
DAgtrips

gEwonE  
fiEts tAnDEm E-fiEts stEps totAAL

2012 60 1.546 135 97 0 1.867
2013 108 883 160 98 0 1.318
2014 255 1.011 102 104 0 1.438
2015 58 946 184 153 0 1.273
2016 74 779 100 123 20 1.128
2017 25 771 76 106 0 1.016
2018 18 849 107 7 9 998
2019 0 680 80 0 0 760
2020 0 189 15 0 0 204
2021 0 365 20 0 0 385
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In functie van het woon-werk-verkeer bieden we in 
het station van Lier de Blue-bike aan, een overkoe-
pelend initiatief van nmbs en FIetsenwerk (koe-
pel van de fietspunten). Doelstelling hierbij is om 
elke treinreiziger de kans te bieden om zijn laatste 
verplaatsing op een efficiënte manier met de fiets te 
laten verlopen. 

Deze Blue-bike kan via een terminal elke dag en dit 
24/24 uur ontleend worden. Een abonnement kost 
12 euro per jaar. Dankzij de steun van de Vlaamse 
overheid  en de stad Lier is de kostprijs per rit gere-
duceerd van 3,15 euro naar 1,15 euro (voor 24 uur). 

Het aantal ritten per jaar met de Blue-bikes aan het 
station van Lier is de voorbije jaren gevoelig geste-
gen. Het aantal Blue-bikes aan het nmbs station Lier 
werd in 2019 opgetrokken naar 23 stuks. Omwille 
van corona hebben we sinds 2020 ook hier een da-
ling moeten vaststellen. In 2021 noteerden we terug 
een stijging.

VErhuur bLuE-bikEs stAtion LiEr
2013 337
2014 798
2015 1.694
2016 2.437
2017 3.287
2018 3.462
2019 4.095
2020 2.347
2021 2.790

In samenwerking met Reynaers Aluminium bieden 
we ook huurfietsen aan voor hun werknemers. Op 
deze manier wil deze dynamische onderneming haar 
personeel motiveren om met de fiets naar het werk te 

komen.  Het fietspunt staat in voor het onderhoud en 
periodieke herstellingen van deze fietsen.

rEynAErs ALuminium
Standaard fietsen 92
Plooifietsen 6
Elektrische fietsen 59

In de omgeving van Lier bieden we een service aan 
rond mobiel fietsherstel. Bij een fietspanne kunnen 
de werknemers contact nemen met het fietspunt, 
we zorgen dan dezelfde dag nog voor de reparatie. 
We bieden deze service ondermeer aan voor het 
stadsbestuur Lier, Mivas en Opnieuw en Co. 

In 2021 hebben we 145 interventies uitgevoerd in het 
kader van mobiel fietsherstel. We kijken uit naar sa-
menwerking met andere Lierse bedrijven.

4.5 Het fietspunt stimuleert mensen om zelf klei-
ne fietsherstellingen aan te pakken  en organiseert 
praktijkgerichte vormingsmomenten en/of on-
dersteunt klanten bij het herstellen van hun fiets.

In Lier hebben we geen praktijkopleidingen georgani-
seerd rond fietsherstel. We hebben wel zeer regelma-
tig klanten ondersteund en geadviseerd rond de her-
stelling van hun fiets. Klanten zijn in ons atelier steeds 
welkom om zelf te komen sleutelen aan hun fiets.

4.6 In overleg met de stad Lier werkt het fietspunt 
mee aan het project  “Blue-Bike als deelfiets” dat de 
fiets als vervoermiddel inzet om de bereikbaarheid 
van het stadscentrum te bevorderen.
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In september 2016 werden er in Lier twee extra ter-
minals voorzien voor Blue-bikes. Dit gekaderd in 
een samenwerkingsovereenkomst tussen Blue- 
Mobility, De Lijn, stad Lier en Werkmmaat.

Op initiatief van De Lijn worden er Blue-bikes aan-
geboden aan de bushaltes van de Veemarkt. Het 
stadsbestuur zorgde zelf voor de financiering van 
een Blue-bike terminal op de randparking van De 
Mol. Op deze manier kan de Blue-bike op een vlotte 
manier gecombineerd worden met trein, bus en wa-
gen, en dit op drie locaties rond de rand van Lier. 

Het stadsbestuur realiseerde hiermee een primeur in 
Vlaanderen. We zijn vragende partij om samen met het 
stadsbestuur en Blue-bike te bekijken hoe we dit aan-
bod van deelfietsen beter in de markt kunnen zetten.

ontLEningEn 
bLuE-bikE VEEmArkt

rAnDpArking  
DE moL

2017 207 389
2018 151 221
2019 140 185
2020 179 121
2021 201 152

4.7 Het fietspunt zet zich in om de kwaliteit van 
de schoolfietsen te verbeteren door schoolfietsen 
te herstellen en te onderhouden die  door scholen 
worden ingezet als vervoermiddel voor scholieren 
ifv diverse schoolactiviteiten.

In opdracht van het stadsbestuur zijn we in 2011 ge-
start met het onderhouden/herstellen van school-
fietsen. Jammer genoeg is deze service nog te weinig 
bekend bij de scholen in Lier.

4.8 Het fietspunt is mee ingeschakeld in de fietscon-
troleacties naar scholen via het uitvoeren van kleine 
herstellingen (volgens veilig thuiskomprincipe) en 
doorverwijzing naar de reguliere fietsherstellers.

Op initiatief van de stad Lier hebben we in 2021, sa-
men met de stadswacht, fietscontroles van leerlin-
gen uitgevoerd in verschillende scholen. Zo nodig 
zorgden we ter plaatse voor kleine herstellingen. 
Deze actie ging door in de maand oktober. 

4.9  De kwaliteit van de weesfietsen (gevonden en 
verloren fietsen) is verbeterd door ze, na het res-
pecteren van de wettelijke procedure, te herstellen 
in functie van sociale dienstverlening: fietscursus-
sen, scholen, OCMW-cliënteel,… 

We hebben in 2021 geen weesfietsen hersteld en ter 
beschikking gesteld van het oCmw. We hebben hier-
rond geen vraag gekregen van het oCmw.

4.10 Op vraag van het stadsbestuur worden er door 
het fietspunt cursussen ‘leren fietsen’ georgani-
seerd  Er zal hierbij onderzocht worden hoe scho-
len/ouders kunnen worden bereikt i.f.v. van fiet-
sen voor kinderen.   

Omwille van de corona maatregelen werden er dit 
jaar geen cursussen “leren fietsen” georganiseerd 
in samenwerking met de stedelijke dienst welzijn 
en Open School Lier. We hebben wel twee keer een 
opleiding gegeven in samenwerking met Mondiale 
Werken in Lier. 
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4.11 Op vraag van het stadsbestuur of verenigingen 
worden door het fietspunt cursussen ‘veilig door-
heen het verkeer’ (met aandacht voor rijgedrag, 
verkeersreglement,…) georganiseerd om begin-
nende fietsers zich veiliger en zelfverzekerd door 
het verkeer te leren begeven.

We hebben in 2021 geen vragen gekregen van  ver-
enigingen om zulke cursussen te organiseren. In het 
kader van onze fietslessen voor volwassen begelei-
den we wel beginnende fietsers door het verkeer.

4.12 Het fietspunt verleent medewerking bij het 
project  “fietsexamen”. 

De medewerkers van het fietspunt hebben in de 
loop van de maand maart meegewerkt aan het  voet-
gangersexamen, een organisatie van de stad Lier 
i.s.m. al de lagere scholen. Onze collega’s stonden in 
voor het controleren van de leerlingen. 

4.13 Fietspunt Lier zorgt er voor dat de kwaliteit 
van de dienstfietsen van personeel (OCMW/stad/
politie) is gewaarborgd door de dienstfietsen sys-
tematisch te onderhouden.

We hebben in 2021 verschillende dienstfietsen van 
de stad Lier hersteld. De opvolging en facturatie ver-
liep via de dienst uitvoering van de stad Lier.

4.14 Fietspunt Lier zorg er voor dat na aangifte van fiets-
diefstal de slachtoffers gratis en voor beperkte duur tij-
delijk kunnen beschikken over een vervangfiets.

Deze service wordt niet meer aangeboden. 

4.15 In samenwerking met het stadsbestuur staat 
het fietspunt in voor het graveren van fietsen.

Er worden niet langer fietsen gegraveerd omdat fabri-
kanten dreigen met verlies van garantie. De stad biedt 
daarom de mogelijkheid aan om de fiets te labelen.

4.16 Het fietspunt verleent ondersteuning bij ste-
delijke initiatieven zoals de bedeling van infor-
matie aan de bevolking via de organisatie van een 
fietsbedelingdienst.

Op vraag van Visit Lier staan we in voor alle leve-
ringen van picknickmanden. Concreet zorgen we 
ervoor dat de picknickmanden gevuld worden bij 
de bakker en het sociaal restaurant en uiteindelijk 
terecht komen op de toeristische dienst. 

We hebben in 2018 een nieuwe elektrische cargo-
fiets (Urban Arrow) gekocht. We zetten deze zeer 
graag in voor mogelijke kleine transporten voor de 
stad Lier. In samenwerking met de stad Lier hebben 
we eind 2019 goedkeuring gekregen van een subsi-
diedossier bij de Koning Boudewijnstichting om le-
veringen met de cargofiets voor Lierse ondernemin-
gen op te zetten. 
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In nauw overleg met het stadsbestuur hebben we 
in het najaar 2020 een service uitgebouwd rond le-
veringen van aankopen bij Lierse middenstanders 
bij klanten thuis. Dit als stimulans voor de Lierse 
handelaars in het kader van de coronamaatregelen. 
Deze service werd sterk gewaardeerd en verder ge-
continueerd in 2021. Dankzij de steun van het stads-
bestuur konden de ondernemingen gratis beroep 
doen op deze service. We hebben dit jaar de goed-
keuring ontvangen van een belangrijke subsidie van 
de Vlaamse overheid om “fietskoerlier” op een pro-
fessionele manier uit te bouwen. Door de samen-
werking met onze Brusselse partner Urbike kunnen 
we een degelijke structuur uitwerken met o.a. een 
app om bestelling op te volgen, opleiding van fiets-
koeriers, website, track & trace systeem,…. 

Begin 2022 willen we echt van start gaan met deze 
nieuwe service. We zullen ons hierbij richten naar 
ondernemingen en het stadsbestuur. Een gepast 
antwoord op de keuze van het stadsbestuur om van 
de binnenstad een fietszone te maken en vracht-
verkeer zoveel mogelijk te weren. We werken ook 
samen met gls zodat onze fietskoerierservice  borg 
kan staan voor internationale verzendingen. Met 
ons magazijn in de Lispersteenweg hebben we een 
perfecte locatie als overslagruimte voor camionet-
tes die daar hun leveringen kunnen achter laten. 
Onze fietskoeriers kunnen dan zorgen voor de leve-
ring ter plaatse.

In overleg met de stad Lier en Cambio staan we we-
kelijks in voor het poetsen van de Cambiowagens. 
In de voorbije jaren is het aanbod van Cambio in 
Lier gevoelig gestegen naar dertien wagens. De ge-
standaardiseerde checklijsten worden ingevuld en 

doorgestuurd naar alle betrokken diensten. Als te-
genprestatie hebben we van Cambio vanaf 2022 een 
gratis abonnement gekregen voor beperkt gebruik 
van een Cambio wagen.

4.18 Fietspunt Lier zorgt jaarlijks voor herstellin-
gen van fietsen van Gomorpas-houders tegen een 
aangepast / goedkoper tarief.

In het kader van het gomor-aanbod vanuit het 
oCmw Lier was er in de voorbije jaren een jaarlijkse 
controlebeurt voorzien voor de fietsen van de go-
mor-houders en dit voor de prijs voor 1 euro (zonder 
de eventuele wisselstukken). 

Vanaf 2017 werd de gomor pas geïntegreerd in de UIt-
pas met kansentarief. In dit kader is het aantal herstel-
lingen met kansentarief gevoelig gestegen. Er wordt 
hierbij een aangepast sociaal tarief aangerekend.

hErstEL kAnsEntAriEf
2012 112
2013 81
2014 70
2015 161
2016 337
2017 335
2018 408
2019 398
2020 205
2021 193
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4.19 In overleg met het Lokaal Sociaal Beleid, is 
door het fietspunt ondersteuning aangeboden in 
de uitbouw van het sociaal beleid (vb. via ter be-
schikking stellen fietsen bij ‘welzijnscirkels’,  sensi-
biliseringsinitiatieven,…

Ook in 2021 was Werkmmaat een actieve gespreks-
partner naar het stadsbestuur toe rond het lokaal 
werkgelegenheidsbeleid.  Werkmmaat participeert 
actief mee binnen het regionaal overleg sociaal eco-
nomie met het stadsbestuur en diverse sociaal-eco-
nomie ondernemingen.

Op vraag van het stadsbestuur staan we in voor 
het herstel en onderhoud van de kinderfietsen van 

“Lier op Wielekes”. Het fietspunt rekent hierbij geen 
werkuren aan. De vervangstukken mogen we factu-
reren bij het stadsbestuur.

Samen met het oCmw en vdab werkten we het ini-
tiatief van de sollicitatiefietsen uit. Mede dankzij 
de sponsoring van Bike&Co kocht Werkmmaat 
twee elektrische fietsen aan. Deze zullen gratis ter 
beschikking gesteld worden aan werkzoekenden in 
het kader van hun sollicitaties. Dit project is in no-
vember 2021 van start gegaan.

4.20 De dienstverlening van het fietspunt wordt in 
overleg met de reguliere lokale fietsherstelsector 
aangeboden om samenwerking en uitwisseling te 
bevorderen.  

In het verleden hebben we een intense samenwer-
king kunnen opbouwen met  fietshandelaar ‘Velo-
city’ in de Antwerpsestraat. De zaakvoerder heeft in 

2019 een tweede medewerker van het fietspunt in 
dienst genomen als fietshersteller. 

Daarnaast promoten we actief alle fietsherstellers 
in Lier door bij grotere fietspannes naar hen door te 
verwijzen.

4.21 De aankoop van onderdelen gebeurt zoveel 
mogelijk bij plaatselijke handelaars.

Voor dringende aankoop van onderdelen gaan we 
rechtstreeks naar fietshandelaars in Lier.

4.22 Uitbouw fietspuntwerking NMBS station 
Heist-op-den-Berg

Op vraag van het gemeentebestuur van Heist-op-
den-Berg zorgen we vanaf september 2020 vanuit 
het fietspunt Lier voor het onderhoud van de fiet-
senstallingen van dit station. We zijn daarnaast ver-
antwoordelijk voor het beheer van de Blue-bikes.

Het stadsbestuur stelt de opdrachten voor en staat 
in voor de randvoorwaarden die een vlotte, veilige 
en correcte uitvoering mogelijk maken.

TOERISME

5.1 Vzw Werkmmaat zorgt voor het onder-
houd van het fiets- en wandelpadennetwerk 
en dit vooral in het kader van het peterschap 
van Lier voor de routeconvenant van TPA. 

ARTIKEL 5: 

ONDERSTEUNING  

TOERISME- 

JEUGD- SPORT  

(UIT IN LIER) 
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Dit onderhoud gebeurt volgens een wekelijks 
schema en op afroep voor periodieke werken in 
samenspraak met verantwoordelijke groendienst 
stad Lier.

Volgens een vast werkschema staan we elke dag in 
voor het proper houden van de vesten. 

In de loop van het najaar hebben we extra onder-
steuning geboden aan de stedelijke diensten voor 
het ledigen van de vuilbakken op de Vesten en ver-
sterking van de ploeg van de straatkeerders.

Daarnaast dragen we systematisch zorg voor het 
fiets- en wandelpadennetwerk van tpa. We houden 
hiervoor contact met Visit Lier en de dienst uitvoe-
ring. In 2021 hebben we samen met Visit Lier de di-
verse fiets- en wandelpaden terug geactualiseerd. 
Op verschillende paden hebben we de richtingwij-
zers terug correct geplaatst of vervangen.

5.2 vzw Werkmaat onderhoudt wekelijks de pu-
blieke ruimten van het Zimmertorenpaviljoen.

We hebben deze opdracht zo maximaal mogelijk 
proberen uit te voeren.

5.3 Op afroep zorgt vzw Werkmmaaat  voor het 
maaien van het onkruid rondom het stedelijk mu-
seum.

Deze opdracht werd uitgevoerd.

5.4  Een doelgroepmedewerker van vzw  Werkm-
maat wordt ingeschakeld aan de balie toerisme en 
zal zich naast het ondersteunen van het reguliere 
baliewerk, inzetten in functie van het sociaal toe-
risme – onthaal om de doelgroep te ondersteunen 
in hun participatie aan vrijetijdsbeleving en va-
kantie.

Een collega van Werkmmaat maakt deel uit van het 
team van Visit Lier en wordt mee ingeschakeld in de 
balie werking.

Onder impuls van de medewerkers van de Visit Lier 
werd er een aantrekkelijke en betaalbare daguitstap 
uitgewerkt waarbij er optimaal wordt ingespeeld op 
de talrijke toeristische troeven van Lier: bezoek aan 
musea en de Zimmertoren, boottocht op de Binnen-
nete, fietsen op de Vesten, picknick en avondmaal 
i.s.m. Kome Nete,… Dit dag aanbod wordt  opgeno-
men en gepromoot binnen het kader van het Vlaams 
Steunpunt Vakantieparticipatie. 

2015 was de primeur van deze unieke formule. In 
de voorbije jaren zijn vooral de boottochtjes en 
de maaltijden in Kome Nete uitgegroeid tot een 
smaakvolle troeven. 

5.5 Vzw Werkmaat voorziet in een doelgroepme-
dewerker ter ondersteuning van het onthaal en 
toezicht in de stedelijke musea.

Door het samensmelten van de twee stedelijke 
musea is deze functie begin 2018 weggevallen. We 
hebben het stadsbestuur geadviseerd om deze te 
vertalen naar een nieuwe opdracht van Cultuur- 
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netwerker in cc De Mol. Dit in functie van het ver-
jongen en verkleuren van het cultureel aanbod. 

SPORT

5.6  Werkmaat zorgt voor het onderhoud van de 
stedelijke sportinfrastructuur en voert periodieke 
werken uit ter ondersteuning van manifestaties 
(bijv. sportevenementen atletiekpiste).

In samenspraak met de stedelijke sportdienst heb-
ben we het hele jaar door regelmatig opdrachten 
uitgevoerd rond het onderhoud van de stedelijke 
sportinfrastructuur.

5.7  De medewerkers van vzw Werkmmaat worden 
door SK Lierse mee ingeschakeld in de algemene 
onderhoudswerken van het stadion: opkuis na 
thuismatchen, kleine klusjeswerken,…  SK Lierse 
betaalt hiervoor de ondersteuning door vzw Werk-
mmaat.

Omwille van financiële problemen is de samenwer-
king met sk Lierse stopgezet.

kFC Lyra-Lierse heeft eind dit jaar de vraag gesteld 
om mee ondersteuning te bieden bij onderhouds-
werken in hun jeugdcentrum in Vremde. We heb-
ben een offerte bezorgd, de gesprekken zijn nog 
lopende. Naar de toekomst willen we graag een rol 
spelen als partner bij hun nieuw geplande voetbal-
infrastructuur in Lier.

JEUGD

5.8  Werkmaat zorgt voor het onderhoud op weke-
lijkse basis van de infrastructuur en de omgeving 
van het  Moevement en de omgeving speeltuin 
Stadspark.

Deze opdracht werd het hele jaar door uitgevoerd in 
het kader van onze vaste werkplanning.

EVENEMENTEN

5.9  De medewerkers van Werkmmaat kunnen – na 
overleg - ingezet worden voor het onderhoud en 
opkuis van terreinen na evenementen  en op peri-
odieke basis als ondersteuning van evenementen.

We hebben dit jaar geen vragen ontvangen rond on-
dersteuning van stedelijke evenementen. We heb-
ben wel ingestaan voor het onderhoud van de toilet-
ten op de evenementenweide.

UIT IN LIER

5.10  De medewerkers van vzw Werkmmaat kun-
nen tijdens de winterperiode wanneer buitenwerk 
niet steeds hoogdringend is, ingeschakeld worden 
voor allerhande klusjeswerken binnen de infra-
structuur van Uit in Lier.

Gedurende het hele jaar hebben we zoveel mogelijk 
ingespeeld op diverse vragen van Uit in Lier rond 
het uitvoeren van dringende klusjes. 
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De concessie cafetaria en toiletten stadspark Lier 
wordt gekaderd binnen de opdracht m. b. t. het on-
derhoud stadspark.

6.1 Vzw Werkmaat zorgt er voor dat de speeltuin 
een plek waar het leuk toeven is voor kinderen 
en hun begeleiders. In die optiek zal vzw Werkm-
maat alle mogelijke activiteiten vanuit de stedelij-
ke diensten naar kinderen toe mee ondersteunen 
evenals naar scholen die Lier bezoeken en er even 
komen spelen.

We hebben deze opdracht in de voorbije zeven sei-
zoenen met veel enthousiasme uitgevoerd. 

Onze collega’s staan het hele jaar door in voor het 
netjes houden van deze mooie speeltuin. We doen 
dit in nauw overleg met alle betrokken stedelijke 
diensten. Het stadspark Lier, en meer in het bijzon-
der de speeltuin, is een belangrijke ontmoetingsplek 
voor inwoners en bezoekers van Lier.

Het Koffiehuisje werd in 2012 op een leuke manier 
opgefrist met speelse graffitifiguren. Verder hebben 
we de nodige koelinstallaties en toog voorzien en 
werden er aangepaste stoelen en tafels aangekocht.  
In samenwerking met de bibliotheek hebben we 
een aanbod aan kinderboeken.

In 2013 werd door het stadsbestuur naast de speel-
tuin een extra groene zone aangelegd als lig- en 
picknickweide. Op kosten van Werkmmaat werd de 
muur naast deze groenzone met graffiti ingekleurd. 
Op deze manier wordt dit grasveld mee opgenomen 
binnen het geheel van de reeds bestaande speeltuin. 

ARTIKEL 6:  

CONCESSIE  

CAFETARIA  

STADSPARK /  

MINIGOLF EN 

SPORTVELDEN
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Eind 2013 hebben we verder door een landschaps-
architect (Jo Ampe) een concept laten uitwerken 
rond de invulling van deze aanpalende groenzone 
met een luifel, extra zitbanken, twee unieke zitcon-
structies en groenaanplantingen aan de rand. Dank-
zij de financiële steun van de stad Lier hebben we 
een mooie luifel, zitbanken en twee picknicktafels 
kunnen plaatsen. Werkmmaat heeft gezorgd voor 
de aankoop van twee unieke zitconstructies en staat 
in voor het onderhoud en opslag van de luifel. Deze 
lig- en picknickweide is hierdoor in de voorbije jaren 
uitgegroeid tot een gezellige ontmoetingsplek. 

In 2016 hebben we vier mooie zonneluifels aan het 
Koffiehuisje voorzien die zorgen voor de nodige 
schaduw op het terras.

In 2017 hebben we verder geïnvesteerd in de verbe-
tering van de speeltuin en het Koffiehuisje:

 ▶ We bouwden met eigen middelen een Verha-
lenhuisje waar kinderen rustig kunnen  genie-
ten van luisterverhalen. Er is een professionele 
geluidsinstallatie voorzien. Dit Verhalenhuisje 
wordt ook verhuurd voor verjaardagsfeestjes.

 ▶ Aan de zijkanten van het Koffiehuisje hebben 
we lange houten zitbanken getimmerd met 
verloren houtresten. Deze 11 meter zitcomfort 
is een ideale plek geworden waar ouders en 
kinderen rustig kunnen genieten.

 ▶ De stad Lier zorgde voor een nieuwe verflaag 
op de verschillende speeltuigen. In het najaar 
werd er ook een grote hoeveelheid nieuw zand 
uitgestrooid.

In het voorjaar 2019 hebben we het Koffiehuisje bij-
na volledig gerenoveerd. Er werd een schuifraam 
geplaatst om meer licht en lucht te voorzien in het 
gebouw. Verder hebben we op eigen kosten de elek-
triciteit volledig vervangen en laten keuren. Ook de 
toog, kasten, kassa en koelinstallaties werden totaal 
vernieuwd.

Met de steun van de projectsubsidies “Go With The 
Velo” hebben we in 2019 in de speeltuin een paal 
kunnen plaatsen met een fietspomp en herstelma-
teriaal. Op deze manier willen we het gebruik van de 
fiets een duwtje in de rug geven.

Dankzij de financiële en inhoudelijke steun van het 
Vlaams Fonds voor de Letteren en de ondersteuning 
van cc De Mol en de bibliotheek zijn we er 2019 in 
geslaagd om een ploeg van vrijwilligers aan te trek-
ken die actief willen zijn als verteller. We hebben dit 
seizoen verschillende vertellingen georganiseerd in 
het Vertelhuisje i.s.m. de Verhalenweverij, Warmoes 
en de Supervlieg. Dit alles in samenwerking met cc 
De Mol en de bibliotheek van Lier. We hopen om dit 
initiatief i.s.m. de bibliotheek in 2022 te kunnen ver-
der zetten met wekelijkse vertellingen in de zomer-
vakantie met een groots vertelfeest als start.

In 2020 hebben we de zitbanken rondom het Kof-
fiehuisje volledig vernieuwd. De nieuwe zitbank is 
duurzamer en gemakkelijker in onderhoud.

We hebben vorig jaar een nieuwe website www.spe-
leninlier.be en facebook pagina gelanceerd om het 
aanbod rond spel en ontspanning in het stadspark 
Lier breder bekend te maken.  
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6.2 Vzw Werkmmaat zal alle noodzakelijke stappen 
zetten als concessiehouder van de cafetaria i.v.m.:

 ▶ Brandverzekering van de inboedel, materiaal 
en koopwaar van de cafetaria.

 ▶ Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
tegen derden.

 ▶ Betaling van de facturen voor de nutsvoorzie-
ningen (gas en elektriciteit).

 ▶ Aanvragen van een vergunning voor het schen-
ken van alcoholische dranken.

Werkmmaat heeft zorg gedragen voor al haar ver-
plichtingen als concessiehouder.

6.3  De concessie wordt vooral gericht op de ver-
koop van allerhande frisdranken en gegiste dran-
ken, kleine snacks, ijsjes en snoep. Er wordt tevens 
een beperkte maar kwaliteitsvolle menukaart aan-
geboden

We hebben op onze menukaart een brede waaier van 
frisdranken en gegiste dranken. We houden hierbij 
rekening met het aanbod van lokale producenten.

Verder hebben we een ruim aanbod aan ijsjes en en-
kele snacks met cake en croque uit het vuistje.

6.4 In het geheel van de uitbating van deze conces-
sie moet er prioriteit worden gegeven aan duur-
zaam ondernemen:

 ▶ Gebruik van ecologische kuisproducten voor 
het poetsen van de toiletten en het cafetaria.

 ▶ Reductie van afval door geen brikverpakkin-
gen of plastic bekers te gebruiken.

 ▶ Aanbod van  fair-trade  producten waaronder 
koffie, chocolade, wijn, vruchtensappen,… 

 ▶ Afval wordt gescheiden verwerkt.
 ▶ Stimuleren van klanten om zo weinig mogelijk 

te roken op het terras. 

Ook hier hebben we getracht om zo maximaal mo-
gelijk in te spelen op de vooropgestelde doelstellin-
gen rond duurzaamheid en fair-trade. 

Er wordt gepoetst met ecologische producten die 
geschikt zijn voor gebruik in horeca en openbare 
toiletten. Al onze dranken worden aangeboden in 
glas. We maken dus geen gebruik van plastic bekers 
en brikverpakkingen. In het Koffiehuisje wordt het 
papier en glas apart gerecycleerd. 

Met de steun van de stedelijke milieudienst hebben 
we een afvalstraatje  voorzien in de speeltuin zelf. 
Op deze manier kunnen we het pmd, papier en glas 
apart inzamelen. 

Er is een zeer ruim aanbod aan fair-trade producten 
waaronder: koffie, wijn, cava, fruitsappen en chocolade. 

Op initiatief van het stadsbestuur is de speeltuin 
een rookvrije zone. Aan de ingang van de speeltuin 
hangt er een informatiebord. We hebben buiten de 
speeltuin voor de rokers een peukenpaal voorzien.

6.5 Voor het gebruik van de speeltuin en de toilet-
ten wordt er geen vergoeding gevraagd. 

Het gebruik van de speeltuin en de toiletten is gratis. 

Op vraag van het stadsbestuur werden de toiletten 
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in de speeltuin langer open gehouden tot eind okto-
ber (na de herfstvakantie). 

In het kader van de corona maatregelen heeft een 
collega ingestaan voor het proper houden van het 
sanitair van de Anton Bergmann Middenschool tij-
dens de zaterdagmarkt en de toiletten in het kader 
van Stadshaven op de evenementenweide.

6.6 vzw Werkmmaat staat garant dat het keuken-
gedeelte voldoet aan de geldende normen qua hy-
giëne en voedselveiligheid. 

Onze keuken voldoet aan de vooropgestelde nor-
men qua haCCp.

Onze medewerkers hebben een opleiding haCCp 
gevolgd bij het Federaal Voedsel Agentschap.

6.7 vzw Werkmmaat is verantwoordelijk voor:
 ▶ Het groenonderhoud van de minigolf en sport-

velden
 ▶ Het volledige onderhoud van de speeltuin
 ▶ Het poetsen van de toiletten van speeltuin en 

sportvelden

Onze medewerkers geven een grote prioriteit aan 
het onderhoud van de speeltuin, minigolf, sportvel-
den en picknick weide en het poetsen van de toilet-
ten in de speeltuin en aan de sportvelden.
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6.8 vzw Werkmmaat is verantwoordelijk voor de 
uitbating en het beheer van de minigolf en de tennis-
terreinen. Ze behouden hiervoor de inkomsten 
maar dragen wel de werkingskosten voor uitbating 
De infrastructuur blijft eigendom van de stad.

In het kader van de nieuwe meerjarenplanning 
2020 – 2025 heeft het stadsbestuur beslist om de 
minigolf stadspark heraan te leggen. De minigolf 
wordt intens gebruikt, na al de jaren was een gron-
dige renovatie meer dan noodzakelijk. We hebben 
in 2017 reeds een eerste ontwerp laten maken door 
landschapsarchitect Jo Ampe voor renovatie van de 
minigolf. 

In de loop van 2020 werd het ontwerp geactualiseerd 
en werd er een volledig bestek opgemaakt voor de 
renovatie. Op basis van dit bestek werden er ver-
schillende aannemers gecontacteerd. Het College 
van Burgemeester en Schepenen keurde in decem-
ber 2020 de heraanleg van de minigolf goed. De ge-
meenteraad bekrachtigde deze beslissing in januari 
2021. Afgesproken werd dat de stad Lier en Werkm-
maat elk zullen instaan voor de helft van de kosten. 

In 2021 hebben we in nauwe samenwerking met het 
stadsbestuur een volledige heraanleg van de mini-
golf in het stadspark gerealiseerd. Vooral de betere 
toegankelijkheid stond hierbij centraal. Dankzij de 
samenwerking met professionele aannemers kre-
gen de golfbanen een kleurrijke uitstraling. Een col-
lega organisatie binnen sociaal economie realiseer-
de de nieuwe inox banen. Hierdoor hoeven we in de 
toekomst de golfbanen niet meer te herschilderen. 

De vernieuwde minigolf werd in april 2021 terug 
open gesteld. We blikken terug op een succesvol sei-
zoen. Omwille van de corona maatregelen werken 

GAZET VAN ANTWERPEN 17MECHELEN
VRIJDAG 2 APRIL 2021 M

fect”, benadrukt schepen Andries.
De kostprijs van de totale her-

aanleg van de minigolf bedraagt
80.000 euro. De stad Lier en vzw
Werkmmaat betaalden elk de
helft. De opbrengst gaat naar
Werkmmaat, die dit bedrag herin-
vesteert in onder meer het onder-

houd van de minigolf.
Vanaf zaterdag 3 april is ieder-

een welkom om de nieuwe golf-
banen uit te testen. Vanwege de
coronamaatregelen moet je voor-
af reserveren. De minigolf is open
op woensdag van 13 tot 19u, tij-
dens weekends en feestdagen van

FOTO GDB

Donderdag brachten twee klasgroepen kleuters uit de noodopvang van
de OLVP Kleuterschool in Bornem wat paaspret voor de senioren van het
seniorencentrum OLV, op een steenworp van de school. “Uiteraard deden
we dat coronaproof”, zegt directeur Bob Massart. “De kleuters gingen
paaseitjes rapen in en rond de tuin van het zorgcentrum en toverden zo
een hartelijke glimlach op de gezichten van de senioren.” (gdb)

Kleuters brengen paassfeer 
naar senioren
BORNEM 

De Warmste Winter Challenge 
powered by Dodentocht was al 
het tweede digitale wandeleve-
nement dat de mensen van de 
Dodentocht organiseerden. Ge-
durende drie maanden daagden 
11.876 wandelaars zichzelf uit 
met een vooropgesteld doel. Sa-
men wandelden ze 2.829.088 ki-
lometer bij elkaar.  “Als we het af-
gelopen coronajaar één ding ge-
leerd hebben, dan is het wel dat 
mensen opnieuw het plezier van 
wandelen hebben gevonden”, 
zegt Ilse Robyn van Dodentocht 
vzw. “Na onze eerste challenge, 
de 100KM Covid Challenge met 
meer dan 17.000 deelnemers, 
schreven voor de Warmste Win-
ter Challenge 11.876 deelnemers 
in. Al die wandelaars kozen hun 
eigen doel: een bepaald aantal 
kilometers afleggen gedurende 
drie maanden met een minimum 
van 100 kilometer. Veel deelne-
mers legden de lat hoger: gemid-
deld legde een wandelaar zo’n 
230 kilometer af. Sommige deel-
nemers gingen zelfs over de kaap 
van 2.300 en 2.800 kilometer.”

De Dodentocht is internationaal
bekend. “Ook de Warmste Winter 
Challenge lokte wandelaars van 
over de hele wereld”, zegt Robyn. 
“Er waren deelnemers uit 23 ver-
schillende landen, goed voor 
veertig verschillende nationali-
teiten.” (gdb)

De Warmste Winter Challenge 
powered by Dodentocht in Bor-
nem was een groot succes. De 
bijna twaalfduizend deelnemers 
wandelden samen bijna drie mil-
joen kilometer.

Warmste 
Winter 
Challenge is 
groot succes

BORNEM 

11 tot 19u en in de paas- en zo-
mervakantie elke dag van 11 tot
19u. Tot 16 jaar betaal je 2,50 eu-
ro, wie ouder is betaalt 3 euro.
Met de UiTPAS betaal je slechts
0,60 euro.

i www.minigolflier.be
CHRIS VAN ROMPAEY

De stedelijke minigolf die via de
stadsvesten en de Schapenkop-
penstraat bereikbaar is, dateert al
van 1980. “De medewerkers van
de stad stonden jaar en dag in
voor het onderhoud en de uitba-
ting ervan. Sinds 2016 nam de so-
ciaal-economieonderneming vzw
Werkmmaat deze taak over.
Sindsdien kan je terecht in het
koffiehuisje in de stadsspeeltuin
voor het afhalen van het materi-
aal”, blikt schepen van Sport Ivo
Andries (Open Vld) kort terug.

Tweede toegang
“Na al die jaren van speelplezier

waren de golfterreinen aan ver-
vanging toe. Door de hoogtever-
schillen, losliggende tegels en op-
stekende wortels was het terrein
bovendien niet rolstoeltoeganke-
lijk. Er was ook nood aan een vei-
lige tweede ingang in de richting
van de speeltuin. Verder verkeer-
den grote delen van het gazon in
slechte staat.”
Op vraag van het Lierse stadsbe-

stuur en vzw Werkmmaat teken-
de landschapsarchitect Jo Ampe
van SpeelsR een voorstel uit voor
een grondige heraanleg van de
minigolf. De werkzaamheden be-
gonnen begin maart en zijn nu
grotendeels achter de rug.

Zonniger effect
“We zorgden langs de kant van

de speeltuin voor een bijkomende
toegang met een zachte helling.
We werkten een volledige routing
uit op voldoende brede paden van
minimaal 1,20 meter zonder
hoogteverschillen. We verwijder-
den de niet-functionele en oudere
beplanting. Hierdoor krijgen de
waardevolle bomen nieuwe ruim-
te om beter en steviger uit te
groeien. Daarnaast krijgt het ter-
rein zo een opener en zonniger ef-

LIER 

Nieuwe, kleurrijke minigolf is 
voor iedereen toegankelijk
De volledig vernieuwde minigolf 
aan het Lierse stadspark en de 
sportvelden opent zaterdag voor 
het grote publiek. Vanwege coro-
na moet je wel online reserveren. 
De tarieven verhogen niet.

Het nieuwe minigolfterrein telt achttien kleurrijke golfbanen. FOTO'S CHRIS VAN ROMPAEY

Na al die jaren van speelplezier waren de golfterreinen aan vervanging toe.

De Lierse burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) kreeg donderdagavond
in Vaccinatiecentrum Pallieterland zijn eerste coronaprik. Boogaerts is
76 jaar. Door zijn leeftijd kwam hij nu al aan de beurt. Hij is meteen de
eerste burgemeester van de Eerstelijnszone Pallieterland die werd inge-
ent. “Alles verliep perfect en tot nu ook zonder bijwerkingen. Niet twijfe-
len dus en je laten vaccineren!” (cvr)

FOTO CHRIS VAN ROMPAEY

Burgemeester Frank Boogaerts 
krijgt eerste coronaprik
LIER 

KLEIN-BRABANT 
Digitale kruisweg 
met muziek en gebed

“Ondanks de huidige corona-
maatregelen zijn we met de paro-
chies van Klein-Brabant op zoek
gegaan naar hoe we de gelovigen
in deze sterke tijd toch een mooi
aanbod kunnen bieden”, zegt pa-
rochieassistent Inge Hauchecorne
van de Pastorale Zone Bornem en
Sint-Amands. “We werkten een
digitale kruisweg uit met beeld,
muziek en gebed. De tekst is ook
ter beschikking in onze kerken.”
In de video leest pastoor Steven
Barberien een tekst voor en be-
speelt Bart Jacobs het orgel. Je
ziet beelden van verschillende
kerken van Klein-Brabant. “Ook
voor gezinnen gingen we aan de
slag”, zegt Hauchecorne. “We
maakten voor de vormelingen ‘Je-
zus’ laatste tocht’. Iedereen die
dat wil, kan op wandel om aan de
hand van allerlei opdrachten een
stukje mee op weg te gaan met Je-
zus.” Op paaszaterdag zijn alle
kerken in Klein-Brabant open. Op
paaszondag 4 april om 9.30u lui-
den de klokken van alle kerken. In
de kerken van Bornem en Sint-
Amands wordt tot 11u de com-
munie uitgereikt, in de kerken
van de zone Puurs tot 12u. (gdb)
i Video kruisweg: www.youtube.com/
watch?v=v1F5C8pVQOw 
i www.kerkkleinbrabant.be

Gazet van Antwerpen, 2 april 2021
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we nog steeds via een digitaal reservatiesysteem 
www.minigolflier.be. In het voorjaar van 2022 plant 
de stedelijke groendienst nieuwe groenaanplantin-
gen en het perforeren van de bodem om waterover-
last te vermijden.

We hebben in 2018 de twee tennisterreinen volledig 
laten her aanleggen door een professionele firma. 
We hebben hiervoor veel waardering gekregen van 
de tennissers. De boekingen verlopen volledig digi-
taal via www.tennislier.be. 2021 was het laatste sei-
zoen rond de concessie van de twee tennisterreinen 
in het stadspark. Het stadsbestuur plant een voet-
balpitch, het is nog onduidelijk of er nog een ten-
nisterrein zal aangeboden worden. We blijven vra-
gende partij om het onderhoud en de reservaties te 
doen van dit resterende tennisterrein.

7.1 In de drie eerste en drie laatste maanden 
van het jaar (sluitingsperiode cafetaria speel-
tuin Lier) wordt de doelgroepmedewerker van 
vzw Werkmmaat ingeschakeld i. f. v. de onder-
steuning van de dienstencentra van het OCMW. 
De aansturing zal gebeuren door de verantwoorde-
lijken van de verschillende dienstencentra.

We hebben dit jaar geen ondersteuning geboden in 
de dienstencentra van het oCmw.

In samenwerking met het oCmw zijn we in 2019 
gestart met een vervoersdienst  om senioren dage-
lijks op te halen en terug te brengen bij hun thuis 
voor een middagmaal in het dienstencentrum Het 
Schoppeke. Het oCmw heeft gezorgd voor de aan-
koop van een aangepaste busje. Bij de opstart heb-
ben we hiervoor een collega doelgroep medewerker 

ARTIKEL 7:  

ONDERSTEUNING 

DIENSTENCENTRA

als buschauffeur ingeschakeld met een artikel 60 
statuut. Midden 2020 is deze collega in dienst geko-
men bij Werkmmaat met aan lde/sIne statuut.  We 
staan het hele jaar door in voor deze vervoersdienst. 
Tijdens de verlofdagen van onze collega zorgen we 
voor een vervanging.

In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Lier goed-
keuring gegeven aan een samenwerkingsverband 
van sociale organisaties om de concessie van het 
Leescafé bibliotheek op te nemen. 

In samenwerking met Wereldwinkel Lier, Mivas 
Kome Nete en Mondiale Werken Lier hebben we te-
rug de geur van verse koffie gebracht in het Leesca-
fé. Het stadsbestuur wou hiermee tegemoet komen 
aan de vraag van de gebruikers van de bibliotheek 
om het Leescafé terug in ere te herstellen.

In het gemeenteraadsbesluit staan een aantal duide-
lijke doelstellingen vermeld:

 ▶ Het Leescafé is open gedurende de openingsu-
ren van de bibliotheek. Maar blijft ook toegan-
kelijk op de middag en op woensdagvoormid-
dag. Op deze manier blijft de leeszaal voor de 
bibliotheekgebruiker zo maximaal mogelijk 
geopend.

 ▶ Er dient de nodige zorg te worden besteed aan 
de correcte uitbating o.a. op het vlak van voed-
selveiligheid, duurzame verpakking en fair-tra-
de producten.

 ▶ Er moet gewerkt worden met een democrati-
sche menukaart.

 ▶ Er wordt ook een aanbod voorzien voor de 

ARTIKEL 8:   

CONCESSIE 

LEESCAFÉ  

BIBLIOTHEEK  

LIER
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gebruikers van de leslokalen en de Colibrant en 
dit in nauwe samenwerking met alle mogelijke 
stedelijke diensten.

 ▶ De vroegere vrijwilligers die verbonden waren 
aan het Leescafé worden uitdrukkelijk uitge-
nodigd om in te stappen in de nieuwe werking.

We hebben bij de start van het Leescafé gezorgd 
voor de nodige investeringen om de werking van 
het Leescafé professioneel uit te baten:

 ▶ Aankoop van kassasysteem met bankcontact
 ▶ Installatie van een professionele koffiemachine
 ▶ Aankoop van extra koeltoog voor drank en 

groenten
 ▶ Aankoop van croque machine
 ▶ Herstel van de afwasmachine

 

Eind 2019 werd onze werking positief geëvalueerd 
door het stadsbestuur. Belangrijke aandachtspun-
ten zijn onder meer:

 ▶ Voorzien van een betere signalisatie binnen en 
buiten de bibliotheek.

 ▶ Blijvend aandachtspunt is de juiste sfeer te 
blijven bewaken in het Leescafé met o.a. niet te 
veel lawaai.

 ▶ Streven naar een optimale samenwerking 
tussen de bibliotheek en het Leescafé. Beiden 
moeten elkaar versterken, zonder de werkdruk 
voor de bibliotheek te zwaar te maken.

Vanaf 2020 werd de werking van het Leescafé spijtig 

genoeg sterk belemmerd door de corona maatre-
gelen. Net zoals vele andere horeca zaken was het 
leescafé gesloten van 13 maart tot eind juni 2020. Sa-
men met de bibliotheek van Lier openden we op 1 
juli 2020 terug de deuren, weliswaar met beperktere 
openingsuren vanaf 15 uur. Op 17 oktober 2020 werd 
het Leescafé terug gesloten omwille van de tweede 
lockdown. Op woensdag 9 juni 2021 konden we ein-
delijk de deuren van het Leescafé terug openen.

Ondanks deze corona belemmeringen hebben we in 
2020 en 2021 blijven werken aan de verdere uitbouw 
van het Leescafé:

 ▶ De uitbouw van een website www.leescafe.be 
en facebook pagina rond het Leescafé biblio-
theek Lier.

 ▶ De stedelijke diensten hebben het lokaal van 
de toog volledig herschilderd.

 ▶ We hebben plannen uitgetekend om de bin-
nentuin in te richten met zitbanken en een 
klein podium.

 ▶ In de leeszaal werden er planten geplaatst tus-
sen de tafeltjes.

 ▶ In samenwerking met een externe cateraar 
kunnen we nu ook kleine events organiseren 
in de Colibrant. In 2020 stonden we in voor de 
ontvangst van een tweedaagse vorming van de 
Centra voor Volwassenonderwijs. We kijken er 
ook naar uit om jaarlijks samen met het stads-
bestuur de nieuwe inwoners in Lier te ontvan-
gen in het Leescafé.
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.Eind 2021 werd onze werking voor een tweede keer 
geëvalueerd. Naast de waardering voor onze ba-
siswerking kregen we een aantal belangrijke aan-
dachtspunten mee. We denken hierbij vooral aan 
de vraag van de bibliotheek om vanuit het Leescafé 
beter in te spelen op evenementen die zij jaarlijks or-
ganiseren. Op deze manier kunnen we de uitstraling 
van het Leescafé versterken.

In de voorbije twee jaren konden we rekenen op een 
belangrijke subsidie van de provincie i.f.v. de opstart 
ven het Leescafé. Het wordt vanaf 2022 een belang-
rijke uitdaging om te bewijzen dat het Leescafé fi-
nancieel op eigen benen kan staan. We zijn vragen-
de partij om met ons Leescafé ook een aanbod te 
voorzien voor de nieuwe lokalen van de stedelijke 
academie in het Zwartzusterklooster.

In het besluit van 20 februari 2017 wordt er verwe-
zen naar een stuurgroep i.f.v. de opvolging van de 
werking van vzw Werkmmaat. De opdracht, samen-
stelling en frequentie (min 1 maal per jaar) worden 
bij de projectvoorbereiding vastgelegd. 

De rol van deze stuurgroep is de samenwerking tus-
sen vzw Werkmmaat en het stadsbestuur mee vorm 
te geven, te evalueren en bij te sturen.

Van deze stuurgroep maken minimaal deel uit de voor-
zitter van het oCmw, de coördinator van Werkmmaat, 
de plaatselijke verantwoordelijke van Werkmmaat 
Lier, een medewerker van de welzijnsdienst van het 
oCmw, een medewerker van het team toerisme en erf-
goed en een medewerker van het team sociaal beleid. 

Tot op heden is deze stuurgroep nog niet actief. Van-

uit Werkmmaat zijn we vragende partij voor de op-
start van deze werkgroep omdat we op deze manier 
zo optimaal mogelijk kunnen inspelen op vragen en 
opmerkingen vanwege het stadsbestuur.

In de eerste plaats zijn we de betrokken overheidsin-
stanties waaronder het stadsbestuur en oCmw van 
Lier, nmbs en het Vlaams Subsidieagentschap voor 
Werk en Sociale Economie ontzettend dankbaar 
voor hun onmisbare (financiële) steun. 

In dit jaarverslag 2021 mag opnieuw blijken dat we 
met veel creativiteit en in nauwe samenwerking met 
het stadsbestuur trachten om zo goed mogelijk in te 
spelen op de vooropgestelde doelstellingen in het ka-
der van het gecoördineerd gemeenteraadsbesluit van 
27 maart 2017 en de sla bepaald door nmbs. 

Maar we hebben zeker de ambitie om het nog beter 
toe doen.  Op basis van dit jaarverslag denken we dat 
er rond volgende punten nog verbetering mogelijk is.

 

BESLUIT

ARTIKEL 9: 

STUURGROEP

wErkpunt op tE nEmEn Door
Oprichten stuurgroep Stadsbestuur
Versterken doorstroom doelgroepmedewerkers 
naar het regulier arbeidscircuit

Werkmmaat

Versterken van toeleiding van nieuwe artikel 60’ers 
door OCMW Lier

OCMW Lier

Mobiel fietsherstel voor werknemers van bedrijven 
en stad Lier

Werkmmaat  en stadsbe-
stuur

Verhogen gebruik Blue-bikes aan Veemarkt en  
De Mol

Blue-bike en stadsbestuur 
en Werkmmaat

Procedure rond herstel van schoolfietsen Stadsbestuur
Herstellen van weesfietsen voor cliënten OCMW OCMW en Werkmmaat
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Wegknippen van weesfietsen aan NMBS station 
Lier

Werkmmaat, stadsbestuur 
en NMBS

Uitbouw van fietskoerlier Werkmmaat
Uitwerking cursus leren fietsen Werkmmaat en Open School
Verlenging SLA NMBS werking fietspunt Lier Werkmmaat en NMBS
Alternatieve werkplaats fietspunt Lier na verbou-
wing van NMBS station

Werkmmaat en stadsbestuur

Mogelijke ondersteuning KFC Lyra-Lierse voor 
beheerswerken jeugdcentrum in Vremde

Werkmmaat en KFC  
Lyra-Lierse

Aanstellen van een instructeur bij de groenploeg 
van Werkmmaat

Werkmmaat en stadsbestuur

Verdere uitbouw van het Leescafé in nauwe sa-
menwerking met de bibliotheek

Werkmmaat en bibliotheek
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VERSLAG

▶



 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021     201200     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 



 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021     203202     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 



204     JAARVERSLAG WERKMMAAT 2021 


