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Voor u ligt het eerste jaarverslag van Werk en Economie. Werk en Economie is een agentschap van 

de stad Antwerpen dat elke dag hard aan de kar trekt voor een versterking van een krachtige en 

veelzijdige economie en een fi kse banengroei.

In dit jaarverslag wordt een compact overzicht gegeven van projecten, acties en resultaten.

In het eerste werkingsjaar stonden twee prioriteiten centraal. De economische functies die ver-

ankerd waren bij het voormalige Strategische Plan Regio Antwerpen (SPRA) werden geïntegreerd 

met de arbeidsmarktfuncties van de dienst Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt. De fusie naar één 

stedelijk agentschap werd eind maart 2006 voltrokken. Eind juni 2006 werd het SPRA in vereffening 

gesteld. 

Verder werd een sterke basis gelegd voor de toekomst. Onder sturing van de strategische coördina-

tor van de stad, en samen met de betrokken stedelijke diensten, werd er een voorontwerp van een 

stadsprogramma voor economie, innovatie en werkgelegenheid opgeleverd. Die nota ‘In de ban van 

de ring’ kreeg in het najaar een breed draagvlak bij VOKA, UNIZO, de vakbonden en de Associatie 

Universiteit & Hogescholen Antwerpen. De krachtlijnen van deze nota werden door de onderhande-

laars meegenomen in het nieuwe bestuursakkoord.

Uiteraard legt de nieuwe bestuursploeg ook nieuwe accenten. Deze komen in dit jaarverslag maar 

beperkt aan bod omdat dit jaarverslag de activiteiten van het voorgaande jaar weergeeft.

De beleidskeuze van het vorige stadsbestuur was duidelijk: de stad moet haar economische troeven 

optimaal inzetten en valoriseren. Het arbeidsmarktbeleid moet leiden tot een effi ciënte en optimale 

invulling van de vele vacatures, en dit onder regie van de VDAB. 

2006 was een jaar van zaaien, dit jaar kan er geoogst worden. En dat hebben we te danken aan een 

uiterst gedreven en gemotiveerde ploeg van medewerkers. Zij hebben er met hun enthousiaste in-

zet voor gezorgd dat het agentschap Werk en Economie klaar staat om het nieuwe bestuursakkoord 

mee uit te voeren.

We wensen ook al onze publieke en private partners te danken voor de samenwerking.

Dirk Diels

Directeur Werk en Economie
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1. OPRICHTING

In zitting van 14 november 2005 keurde de gemeenteraad de oprichting van één stedelijke struc-

tuur voor Werk en Economie goed (Jaarnummer 2689). De gemeenteraad gaf goedkeuring aan het 

voorstel om de bestaande regievzw Werkgelegenheidsfonds Stad Antwerpen om te vormen tot de 

regievzw voor Werk en Economie. Alle stedelijke economische en arbeidsmarktfuncties die verspreid 

zaten over vzw MVPA/SPRA en vzw CISO werden geïntegreerd. 

2. OPDRACHTVERKLARING
  

De opdrachtverklaring of ‘mission statement’ luidt als volgt: 

“Werk en Economie is een agentschap van de stad Antwerpen dat

elke dag hard aan de kar trekt voor een versterking van een krachtige 

en veelzijdige economie en een fi kse banengroei. We werken aan een 

welvarende stad waar economische effi ciëntie en rendement hand in 

hand gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen en kansen 

voor iedereen. We doen dit niet alleen, maar werken daarvoor samen 

met andere overheden en private partners.”

3. MAATSCHAPPELIJK DOEL

Werk en Economie heeft tot maatschappelijk doel “de voorbereiding en uitvoering van het sociaal-

economisch beleid van de stad Antwerpen in al zijn aspecten te regisseren, inclusief de relaties met 

de socio-economische partners.” Dat beleid wordt bepaald door het college van burgemeester en 

schepenen en de gemeenteraad.
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Het maatschappelijk doel van Werk en Economie is vertaald in een organisatiestructuur 

met vier pijlers:

In matrix met die afdelingen wordt binnen de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling het Bedrijvenloket 

verder uitgebouwd. 

In opdracht van het stadsbestuur richt het bedrijf zich in het bijzonder op:

• Het behoud en aantrekken van ondernemingen die toegevoegde waarde creëren;

• De versterking van de handelsfunctie met bijzondere aandacht voor de winkelcentra;

• Het evenwicht tussen vraag en aanbod op de Antwerpse arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht 

voor de activering van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden;

• De begeleiding van bedrijven in contacten met de overheid in nauwe afstemming en synergie 

met het stedelijk Bedrijvenloket.

4. BESTUURSORGANEN

De leden van de algemene vergadering werden voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 

14 november 2005. 

De Algemene Vergadering bestaat uit 16 leden en kende in 2006 volgende samenstelling: 

• Ludo Van Campenhout, Luc Bungeneers, Chantal Pauwels, Marc Van Peel, Robert Voorhamme, 

Patrick Janssens, Tuur Van Wallendael, Leo Delwaide, Dirk Grootjans, Philip Heylen, Erwin Pairon, 

leden van het college van burgemeester en schepenen,
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• Monica De Coninck, voorzitter OCMW,

• Jan Penris, gemeenteraadslid

• Marjan Knockaert, Eddy Schevernels, leden Managementteam stad Antwerpen

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering. Dat gebeurde 

in zitting van 15 november 2005. Vorig jaar kende de Raad van Bestuur volgende samenstelling:

• Ludo Van Campenhout, Luc Bungeneers, Chantal Pauwels, Marc Van Peel, Robert Voorhamme,

• Monica De Coninck, 

• Marjan Knockaert, Eddy Schevernels

Ludo Van Campenhout was voorzitter van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur; 

Chantal Pauwels werd benoemd tot ondervoorzitter.

In zitting van 17 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur ook een directiecomité aangesteld. 

Dat bestaat uit volgende leden:

• Dirk Diels, directeur Werk en Economie

• Tom Van de Vel, coördinator Arbeidsmarkt

• Floor Peeters, coördinator Detailhandel en Horeca

• Eddy Schevernels, bedrijfsdirecteur Stadsontwikkeling

• Marjan Knockaert, bedrijfsdirecteur Sociale Zaken

De Algemene Vergadering vergaderde in 2006 op volgende data: 17 februari 2006, 16 juni 2006, 

22 december 2006. De Raad van Bestuur kwam samen op 17 februari 2006, 16 juni 2006 en 

– via digitale besluitvorming – op 22 december 2006.
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De bijlage bij het gemeenteraadsbesluit van 14 november 2005 beschrijft de kerntaken van het 

agentschap voor Werk en Economie (Jaarnummer 2689). In de raadscommissie van 12 maart 2007 

werden de kerntaken geactualiseerd in functie van het nieuwe bestuursakkoord. Omdat dit jaarver-

slag op het scharnier zit van het vorige en het nieuwe bestuursakkoord, opteren we ervoor in dit 

jaarverslag de geactualiseerde versie op te nemen.

1. DE DIENST ONDERNEMINGEN

DOELSTELLING
De dienst Ondernemingen van WNE heeft als doelstelling de economische structuur van de stad te 

versterken. We stimuleren economische bedrijvigheid en trekken bedrijven aan die een toegevoegde 

waarde creëren.

 

KERNTAKEN
De dienst Ondernemingen heeft vier kerntaken. 

Beleidsvoorbereiding en –advies 

• Uitwerken van strategische visies en opvolgen van beleidsprocessen die invloed hebben op de 

economische ontwikkeling van de stad;

• Inventarisatie, analyse en anticiperende monitoring van de ondernemingsstructuur in Antwer-

pen: Transport-distributie-logistiek, zakelijke dienstverlening, fi nanciële sector, toerisme, …; 

• Opmaken Monitor Economie, in samenwerking met onder meer Nationale Bank van België;

• Inventariseren en profi leren van bestaande en te herbestemmen bedrijventerreinen en bedrijfs-

panden: Katwilgweg, Groothandelsmarkt, Slachthuissite, … 

• Inventariseren en profi leren van bestaande en nog te ontwikkelen kantorenlocaties; 

• Advies verlenen in economische dossiers;

• Advies verlenen aan (potentiële) investeerders en ontwikkelaars (back offi ce).

Dienstverlening en relatiebeheer

• Begeleiden van bedrijven in contacten met de overheid (informatie bij kantoor- en bedrijfsves-

tiging, begeleiden bedrijven met vestigingsproblemen, hervestiging zonevreemde bedrijven, 

vergunningen, ...);

• Prospectie van ondernemingen die zich in de stad willen vestigen;

• Ondersteunen van de beleidsraad Kantoren;
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• Opmaken jaarlijks rapport van de kantorenmarkt en de retailmarkt in Antwerpen: 

aantal nieuwe vestigingen, totale opname, aantal hervestigingen, aantal arbeidsplaatsen, 

investeringsvolumes, … (samen met VOKA, makelaars en ontwikkelaars)

Projecten

• Bedrijventerreinen:

• Versneld saneren en ontwikkelen van Petroleum Zuid voor onder meer hoogtechnologische 

bedrijven en productiebedrijven;

• Ontwikkelen Lobroekdok voor grootschalige detailhandel;

• Bestaande bedrijventerreinen beter benutten.

• Kantoren:

• Uitbouwen actieve acquisitie- en marketingstrategie om administratieve hoofdkantoren en 

kennisbedrijven aan te trekken

• Uitwerken Unique Selling Proposition (samen met VOKA, makelaars en ontwikkelaars). Dit 

is een opsomming van troeven en waarden waardoor Antwerpen zich als vestigingslocatie 

onderscheidt van andere locaties. 

• Technologieclusters:

• Uitbouwen van een synergie tussen het bedrijfsleven en de Associatie Universiteit & 

Hogescholen Antwerpen

• Focus op E-Logistics, zorgtechnologie, milieutechnologie.

Promotie

• Stad Antwerpen vertegenwoordigen in economische netwerken en op beurzen;

• Producten ontwikkelen om de stad economisch te profi leren op verschillende domeinen: 

Logistiek, Zakelijke Dienstenstad, Diamant, Toerisme, Zorg- en Kennisinfrastructuur.

2. DE DIENST DETAILHANDEL EN HORECA

DOELSTELLING
De dienst Detailhandel en Horeca van WNE richt zich op de versterking van de stedelijke winkel- en 

horecakernen. We voeren een actief detailhandels- en horecabeleid om de handelsfunctie in de 

stedelijke kernen te behouden en te versterken. 
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KERNTAKEN
Detailhandel en Horeca heeft vijf kerntaken. 

Beleidsvoorbereiding en -advies

• Uitwerken strategische visies en opvolgen van beleidsprocessen die invloed hebben op de 

economische ontwikkeling van de detailhandels- en horecastructuur; 

• Inventaris, analyse en monitoring van (trends en ontwikkelingen in) detailhandel en horeca, 

commerciële kernen in Antwerpen, Meting van de Antwerpse winkelstraten en horecagebieden;

• Uitwerken instrumentarium om Beleidsnota Detailhandel Antwerpen te realiseren;

• Profi leren van de commerciële kernen;

• Opmaak van een horecabeleidsplan en –actieplan;

• Advies verlenen bij sociaal-economische vergunningen samen met het Bedrijvenloket van stad 

Antwerpen.

Dienstverlening en relatiebeheer

• Advies verlenen aan retailers, (potentiële) investeerders, ontwikkelaars (back offi ce);

• Begeleiden van retailers in contacten met de overheid (back-offi ce);

• Prospectie van retailers die zich in de stad willen vestigen;

• Overleg en samenwerking met handelaarverenigingen en beroepsverenigingen op het vlak van 

de economische ontwikkeling van de commerciële centra; 

• Overleg en communicatie met handelaarverenigingen bij stedelijke projecten die invloed hebben 

op de commerciële kernen;

• Ondersteunen en stimuleren van handelaarverenigingen bij hun inspanningen om de 

commerciële kern te verbeteren; 

• Ondersteunen beleidsadviesraad over detailhandel en horeca;

• Organiseren gestructureerd overleg met de horecasector (onder meer over terrassenreglement);

• Organiseren netwerking;

• Opmaak driemaandelijkse nieuwsbrief voor alle partners.

Subsidiebeheer

• Beheer van het premiestelsel voor gevelrenovatie handelspanden en verfraaiing winkelinrichting;

• Inzetten van stedelijke en bovenlokale middelen die de structuur van strategische winkelzones 

versterken.
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Projecten

• Ontwerpen publieke ruimte in commerciële kernen en opvolgen van projecten openbaar domein 

in commerciële kernen, in synergie met de dienst Openbaar Domein van stad Antwerpen;

• Stedelijke prioriteiten vertalen in projecten gefi nancierd met bovenlokale middelen en deze 

projecten managen, onder meer de aanpak van strategische winkelzones aansluitend op 

Groene Singel, het handelspandenfonds, de renovatiepremie voor handelspanden;

• Organiseren van netwerkavond De Uitdaging, met als doel handelaars uit te dagen om zelf 

positieve acties te ondernemen ter versterking van hun commerciële kern. 

• Organiseren van etalage-opleidingen en –advies.

Promotie

• Vertegenwoordiging van stad Antwerpen in de retailsector;

• Promotie van de commerciële kernen om de troeven van shopping(hoofd)stad en culinaire stad 

bekend te maken, in nauwe synergie met Toerisme Antwerpen voor bovenlokale gebieden;

• Productontwikkeling en verdeling van de shoppinggids/shoppingplan, in samenwerking met 

Toerisme Antwerpen. 

3. DE DIENST ARBEIDSMARKT

DOELSTELLING
De dienst Arbeidsmarkt richt zich op de ‘matching’ tussen vraag en aanbod op de Antwerpse 

arbeidsmarkt. Daar heeft de stad een welbegrepen economisch en maatschappelijk belang. Samen 

met de werkgevers en de bedrijfssectoren bekijken we welke vacatures er vrijkomen. Die moeten 

zo optimaal mogelijk worden ingevuld door het onderwijs en door de VDAB. Hierbij gaat bijzondere 

aandacht naar kansengroepen op de arbeidsmarkt.

KERNTAKEN
Arbeidsmarkt heeft vijf kerntaken. 

Beleidsvoorbereiding en -advies

• Uitwerken van een strategische visie bij de uitdagingen en de knelpunten van een 

‘stadsregionale arbeidsmarkt’;

• Inventaris, analyse en anticiperende monitoring van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, met 
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 bijzondere aandacht voor de grootindustrie en havengebonden bedrijven, bouw, detailhandel en 

horeca, zorg, en tertiaire beroepen; 

• Opmaak arbeidsmarktmonitor (samen met onder meer VDAB en NBB);

• Opmaak beleids- en actieplannen om bovenlokale middelen te ver werven;

• Advies verlenen inzake arbeidsmarktdossiers.

Dienstverlening en relatiebeheer

• Partnerschapsovereenkomst VDAB: invulling vacatures, activering werkzoekenden, 

professionalisering Werkwinkels, toeleidingsnetwerk, …

• Begeleiden van bedrijven met grote tewerkstellingsprojecten;

• Ondersteunen platform Onderwijs- Arbeidsmarkt-bedrijfsleven;

• Ondersteunen platform Grootindustrie en havengebonden bedrijven;

• Ondersteunen platform Bouw en Infrastructuur.

Subsidiebeheer

• Beheer van stedelijke en bovenlokale middelen die tot doel hebben de matching tussen vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt sneller in te vullen. Dit kunnen acties zijn die de vacatures sneller 

invulbaar maken of acties die kansengroepen opleiden en begeleiden zodat zij die vacatures kun-

nen invullen. 

Projecten

• Aanpakken knelpuntberoepen;

• Jobhunting;

• Verankering van het concept Bouwpool Antwerpen;

• Opleidings- en begeleidingsprojecten, voortrajecten;

• Actieplan jeugdwerkloosheid: focus op een vacaturegerichte aanpak en een doorgedreven 

benadering van jongere werkzoekenden die niet of onvoldoende ingaan op een jobaanbod. 

Promotie

• Vertegenwoordiging Antwerpen in arbeidsmarktfora;

• Organiseren jobbeurzen in samenwerking met VDAB en de werkgevers; 

• Promotie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Investeren in mens, milieu en maat-

schappij.
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4. HET AGENTSCHAP SOCIALE ECONOMIE

DOELSTELLING
Het Agentschap Sociale Economie richt zich op de ontwikkeling en uitbouw van de 

Lokale Diensteneconomie. De uitbouw daarvan gebeurt via eigen stedelijke tewerkstellings-

agentschappen of via publiekprivate samenwerking. De dienstenbedrijven bieden platformen 

aan voor werkervaring en werken doorstromingsgericht, onder meer voor de reguliere 

betrekkingen in de stad. De dienstenbedrijven zullen als echte bedrijven werken en moeten 

semi-rendabel zijn. Effi ciëntie en kwaliteitsvolle dienstverlening zullen dus belangrijke aandachts-

punten zijn. 

KERNTAKEN
Het Agentschap heeft vijf kerntaken.

Beleidsvoorbereiding- en advies

• Ontwikkeling van strategische visies voor uitbouw van de Lokale Diensteneconomie;

• Inventaris, analyse en anticiperende monitoring van de Lokale Diensteneconomie; marktstudies, 

behoeftenonderzoek;

• Opmaak operationeel en fi nancieel plan voor uitbouw van de dienstenbedrijven;

• Opmaak actieplannen voor verwerving van bovenlokale subsidies;

• Advies bij dossiers.

Dienstverlening en relatiebeheer

• Advies aan ondernemers in de lokale diensteneconomie;

• Overleg en samenwerking met Koepel van buurt- en nabijheidsdiensten;

• Ondersteuning Beleidsraad Lokale Diensteneconomie;

• Uitbouw Servicepunt Mobiliteit, Dienstenwijzer, Infopunt dienstencheques.

 

Subsidiebeheer en investeringsfonds

• Beheer van stedelijke en bovenlokale middelen die tot doel hebben om de lokale dienstenecono-

mie uit te bouwen (zie projecten); 

• Kapitaalinvesteringsfonds: deelname in kapitaalstructuur dienstenbedrijven.

Projecten

• Uitbouw tewerkstellingsagentschappen van de stad of via publiekprivate samenwerking;
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• Diensten aan het personeel van de stad en haar dochters: strijkdiensten, bedrijfsrestaurant, fi ets-

herstellingen, ...

• Diensten aan de stad: aanvullend beheer openbare ruimte, evenementen, beheer sportterreinen, ...

• Diensten aan gebruikers: babyboomers, thuishulp, occasionele kinderopvang, ...

• Diensten rond mobiliteit: uitbouw mobiliteitsbedrijf Havenbusje, uitbouw Fietshaven

• Diensten rond wonen: onderhoud en renovaties, afvalbeheer, ...

Promotie

• Vertegenwoordiging Antwerpen;

• Promotie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

5. SYNERGIE MET HET STEDELIJK BEDRIJVENLOKET

DOELSTELLING
Werk en Economie werkt in nauwe synergie met het Bedrijvenloket, hét uniek stedelijk aanspreek-

punt voor startende en gevestigde zelfstandigen en bedrijven (ondernemers, KMO’s, handelaars, 

vrije beroepen etc). 

De missie van het Bedrijvenloket is een intentiegerichte (op basis van behoeften van de klant) en 

geïntegreerde dienstverlening (één aanspreekpunt bij de stad) voor bedrijven te organiseren en dit 

op een professionele en klantvriendelijke manier.

KERNTAKEN
Starters en bedrijven kunnen bij het Bedrijvenloket terecht met de meest uiteenlopende vragen en 

problemen. Via vraaganalyse zoekt het Bedrijvenloket een oplossing en/of verwijst door naar de ge-

schikte dienst of instantie. De front offi ce van het Bedrijvenloket is multikanaal bereikbaar en staat 

in voor de intake van vragen en vergunningsaanvragen. De back offi ce van het Bedrijvenloket staat 

in voor (wettelijk verplichte) producten en diensten voor ondernemers. Nieuwe wet- en regelgeving 

en wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving worden op de voet gevolgd en toegepast. 

 Verder werkt het Bedrijvenloket ook mee aan een aantal ruimtelijk-economische projecten. 

Er wordt gericht economisch advies gegeven over milieuvergunningen en het planologisch attest. 

Voor de volgende producten en diensten kunnen ondernemers terecht bij het Bedrijvenloket:

• Bordje wekelijkse rustdag (tot maart 2007)

• Afwijkingen wettelijke sluitingstijden
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• Sociaal-economische vergunningen

• Leurkaarten (tot november 2006)

• Locatiebegeleiding

• Standplaats op een openbare markt in Antwerpen

• Standplaats op een Antwerpse foor

• Standplaats ambulante handel op de openbare weg

• Standplaats voor circussen

• Gids voor de Zelfstandige Ondernemer: een handig naslagwerk over ondernemen in Antwerpen

Nieuwe producten in 2006:

• Vergunningen tot het verstrekken of schenken van gegiste en sterke dranken

• Vergunningen voor de exploitatie van een taxidienst

• Vergunning voor de exploitatie van een verhuurdienst met chauffeur

• Taxibrevet voor chauffeurs

• Uitbatingsvergunning voor belwinkels, nachtwinkels, videotheken en club-vzw’s

• Afvalstickers voor restafval en PMD

• Erkenning verdelers offi ciële huisvuilzakken van de stad Antwerpen

Nieuw in 2007:

• Inkomenscompensatievergoeding voor handelaars bij werken op openbaar domein 

(per 1 januari 2007)

• Ontheffi ngen verdwijnpalen (per 5 maart 2007) 
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1. LOCATIEBEGELEIDING 

De aanvragen voor locatiebegeleiding komen via diverse kanalen o.a. bij Werk en Economie. 

Samen met het Bedrijvenloket, het uniek stedelijk aanspreekpunt voor ondernemers, worden deze 

behandeld. Complexe vragen en grotere dossiers, waarvoor het Bedrijvenloket geen voorstellen kan 

uitwerken, worden door Werk en Economie behandeld. Om voorstellen te formuleren, doen beide 

diensten beroep op de Immodatabank (vastgoedwebsite van de stad Antwerpen), de lijst van leeg-

staande en verwaarloosde bedrijfspanden en diverse contacten binnen de vastgoedsector. Sommige 

vragen komen rechtstreeks van het stadsbestuur of vastgoedmakelaars. Werk en Economie behan-

delt in hoofdzaak locatievragen die omwille van hun specifi citeit niet door de reguliere vastgoed-

markt worden beantwoord. Deze dossiers vereisen een doorgedreven individuele begeleiding.

 

In 2006 behandelde Werk en Economie 34 locatiedossiers. Hierdoor werden meer dan 300 arbeids-

plaatsen gecreëerd of verankerd.

Onderstaande grafi ek geeft een overzicht van de aard van de behandelde dossiers. Omwille van de 

gevraagde discretie worden de namen van de bedrijven niet opgenomen. De dossiers zijn raadpleeg-

baar op het secretariaat van Werk en Economie.

BEHANDELDE DOSSIERS LOCATIE- EN INVESTERINGSBEGELEIDING
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1. Risicokapitaalverstrekker Kantoren - 1500/2000 m² 20 +20

2. Technische Controle Industriegrond 1ha, 26 32 +6

3. Spoorwegmaatschappij Kantoor 1500 m² - 500 m² mag. 60 100

4. Hogeschool Aula 3000m² 1200

5. Interieur retail Winkel 2500m² - 80 parkings 6 +6

6. Tanktransport Industriegrond 2ha, 85 85

7. Wegenbouw Industriegrond 2 ha 40 40 +40

8. Jachtenbouwers KMO-grond 1 ha ad. Schelde 10 20 +20

9. Machinebouw Gedeeltelijke verkoop patrimonium 100 100 -35

10. Persgroep Begeleiding bij aanvragen 250 250
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11. Projectontwikkeling Zorgpartners/ Minimum 100 units 35 +35

12. Woonmall/Living centre 7,5 ha voor uitbouw wooncenter 400

13. Ontwikkelingsproject 10.000m² uitbreidbaar 15.000m² nvp

14. Ontwikkelingsproject Herinvulling brouwerij nvt

15. Ontwikkelingsproject Herbestemming sorteercentrum nvp

16. Personenvervoer Klokvaste waterbus 30 +30

17. Steenhouwerij Vlarem II 1000 m²/ Lage prijs 1

18. Ontwikkelingsproject Camping nvt

19. Ontwikkelingsproject Galgenweel nvt

20. Havenbedrijf KMO-grond 15 ha ad. 530 600

21. Melkgroothandel Vergunning uitbreiding site 15

22. Hotel Uitbreiding 80 100 +20

23. Kledingimporteur Vestiging in zonevreemd gebouw 40 40

24. Expediteurs Uitbreiding 70 0 -70

25. Manège Herlocatie onteigening 1 ha. 5 5

26. Suikerfabriek Herlocatie onteigening 2 ha. 65 65

27. Kwaliteitscontrole Kantoor 50 m2 15

28. Houthandel/Schrijnwerkerij Industrie Vl I 4000m² 15 10 -5

29. Industriële verwarming 1000m² KMO + 100m² kantoor 16 16

30. Wegenbouw 3000 m² verharde open opslag 12 -12

31. Hardware chocoladeverwerk. Industriegrond 3000m² 25 25

32. Softwareontwikkeling Kantoren 4000m²/ 100 parkings 175 175

33. Investeringsbemiddeling Min. 8000m² AA ligging nvt

34. Afvalverwerking overname verbrandingsovens nvt

IMPACT VAN DE BEHANDELDE DOSSIERS OP DE ARBEIDSMARKT

■ Betrokken arbeidsplaatsen: 1596

■ Verloren arbeidsplaatsen: 122

■ Verankerde en nieuwe arbeidsplaatsen: 305

■ Mogelijke groei arbeidsplaatsen: 177
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2. PETROLEUM ZUID

Het stadsbestuur wil 75 ha braakliggende, maar vervuilde terreinen op Petroleum Zuid saneren en 

herbestemmen als gemengd bedrijventerrein met een benutting van de multimodale infrastructuur 

die aanwezig is op de site. 

In zitting van 26 maart 2006 keurde de gemeenteraad een intentieovereenkomst goed tussen stad 

Antwerpen, AG Vespa, Participatiemaatschappij Vlaanderen NV en Waterwegen & Zeekanaal NV. De 

partijen richtten een projectorganisatie op om alle nodige voorbereidingen te treffen met het oog 

op de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, de voorbereiding van de sanering en 

de oprichting van een grondmaatschappij voor sanering en bouwrijp maken van de gronden. 

In april 2006 werd via openbare aanbesteding een oproep gelanceerd voor een projectleider 

Petroleum Zuid. De selectiejury kwam snel tot een unaniem besluit. De fi nanciering van deze 

projectleider kadert binnen het UrbanII programma, met een Europese, stedelijke en Vlaamse 

cofi nanciering.Op 15 december 2006 werd de Vlaamse cofi nanciering met een besluit van de 

Vlaamse regering geregeld. Hierdoor werd de projectleider pas effectief aangesteld in februari 2007.

Het nieuwe bestuursakkoord van de stad stipuleert een versnelde sanering en herbestemming 

van Petroleum Zuid voor onder meer distributiecentra en productiebedrijven. De watergebonden 

opportuniteiten van het gebied moeten optimaal worden gevaloriseerd.

3. SCHELDEBOORD HOBOKEN

Het project ‘bedrijfsruimte creëren’ werd in het bestuursakkoord 2001-2006 van de stad Antwerpen 

aangeduid als één van de prioritaire doelstellingen. De ondersteuning van de herstructurering van 

bedrijventerreinen aan de Scheldeboord Hoboken is één van de deelprojecten. In mei 2004 werd een 

inventaris van de bedrijventerreinen van stad Antwerpen opgemaakt. Deze inventaris onderscheidt 

op het projectgebied twee bedrijventerreinen met een totaal van 162,70 ha oppervlakte. Ruim 70 

bedrijven zijn in de bedrijvenzone Polderstad en Umicore gevestigd. In 2006 werd een update ge-

maakt van de inventaris bedrijventerreinen.

In oktober 2005 werd bij Stadsontwikkeling een projectleider Scheldeboord Hoboken aangesteld. 

De projectleider leverde in februari 2006 een ontwerp van ‘Startnota Scheldeboord Hoboken’ op. 
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Werk en Economie begeleidde dit dossier vanuit een economische en ruimtelijke invalshoek. Om 

eventuele knelpunten te inventariseren, werd een 10-tal betrokken bedrijven bezocht. In samen-

spraak met de bedrijven werden oplossingen gezocht voor de belangrijkste knelpunten. 

De Startnota werd eind 2006 vertaald in een gezamenlijk actieplan met de Provinciale Ontwik-

kelingsmaatschappij (POM) voor de verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen aan Schelde-

boord Hoboken. Het actieplan kadert in een geïntegreerde lange termijn visie voor de ontwikkeling 

van de bestaande bedrijventerreinen. De gemeenschappelijke doelstelling is de economische her-

waardering van de bedrijventerreinen en het streven naar duurzaamheid. De herwaardering heeft 

tot doel de voorwaarden voor verdere economische ontwikkelingen te verbeteren. Het vinden van 

een goed evenwicht bij het verweven van economie, wonen, natuur en recreatie zit mee vervat in 

de duurzaamheiddoelstelling.

In het Bestuursakkoord voor de periode 2007-2012 van de stad Antwerpen wordt gesteld dat 

het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen het juridisch kader is van het beleid inzake 

ruimtelijke ordening en stedenbouw. De stad streeft naar het beter benutten van de bestaande 

bedrijventerreinen.

4. KANAALZONE MERKSEM 

De Kanaalzone (de stedelijke Kanaalzone is het gebied langsheen het Albertkanaal te Merksem en 

Deurne, de volledige Kanaalzone strekt zich uit tot aan het sluizencomplex van Wijnegem) is een 

gemengde wijk waar wonen en werken nauw met elkaar verbonden zijn. De Kanaalzone is een be-

langrijk gebied voor de mobiliteit in Antwerpen. In dit gebied staan er verschillende infrastructuur-

werken op stapel (verbreding Albertkanaal, Oosterweelverbinding, werken Bredabaan,…). 

De volledige Kanaalzone telt meer dan 300 bedrijven en verschaft werk aan meer dan 10.000 werk-

nemers (cijfers POM-Antwerpen, Eindrapport Albertkanaal).

De stad Antwerpen wil een duurzame mobiliteit en een groter maatschappelijk draagvlak voor de 

bedrijvigheid in de Kanaalzone. 

Mobiliteit

Ter verbetering van de mobiliteit voerde de stad Antwerpen in 2005 en 2006 een mobiliteitsstudie 

uit om het profi el van de Kanaalzone gedetailleerd in kaart te brengen. Naast de opmaak van gede-

tailleerde bereikbaarheidsprofi elen per deelgebied werd een mobiliteitsprofi el opgemaakt, op basis 



25Jaarverslag 2006

een bevraging van 66 bedrijven die gezamenlijk 2728 werknemers vertegenwoordigen. Deze bevra-

ging werd aangevuld met diepte-interviews met de verantwoordelijken van 11 toonaangevende 

bedrijven, en een uitgebreide werknemersenquête. Vanuit 28 geselecteerde bedrijven werkten 723 

werknemers mee aan deze enquête.

Volgende conclusies zijn karakteristiek voor de Kanaalzone : 

Lokale tewerkstelling

 Een kwart van de werknemers woont binnen straal van 5 km, 44% binnen straal van 10 km en de 

verplaatsingsduur is beperkt, 73% van de respondenten is maximum 30 minuten onderweg

Het grote aanbod aan openbaar vervoer in de regio vertaalt zich (nog) niet in een ander gebrui-

kerspatroon

 Het gebruikerspatroon sluit nauw aan bij de Vlaamse gemiddelden voor het woon-werkverkeer 

op bedrijventerreinen, met slechts 4 % gebruikers van het openbaar vervoer. Enkel het aantal 

bromfi ets –en motorgebruikers (5,4 %) ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Een belangrijke 

reden voor het geringe gebruik van bus en tram ligt in het feit dat de werknemers zeer dicht bij 

de Kanaalzone wonen en zich sneller te voet, met de fi ets of met de auto verplaatsen.

Er is een groot potentieel tot verandering aanwezig

• Openbaar vervoer : Het dagelijks gebruik kan met 20% stijgen op voorwaarde dat het aanbod 

beter afgestemd wordt op de vraag.

• Ook ‘Park en Ride’ zou met 7% kunnen toenemen.

• Fiets: er is een hoog aantal occasionele fi etsgebruikers (24,3 %), dat in de zomermaanden kan 

aangroeien tot zelfs 51,1 %

• Deze cijfers zijn gebaseerd op (vrijblijvende) bevragingen. Het bewerkstelligen van effectieve 

gedragswijzigingen zal steeds een geringer effect hebben.

Het vrachtvervoer is al in belangrijke mate geoptimaliseerd

 Een beperkt aantal bedrijven maakt gebruik van de binnenvaart (vnl. de bloem –en veevoederfa-

brikanten en de containerterminal van Gosselin). Door de hoge tonnages zorgen zij wel voor een 

grote aanvoer over het water, de afvoer van afgewerkte producten dient echter grotendeels via 

wegtransport te gebeuren omwille van de fi jnmazige distributiestructuur.

Met de resultaten van deze mobiliteitstudie zal Werk en Economie in 2007 een zonaal bedrijfsver-



26 WNE | Werk en Economie

voerplan uitwerken dat erin slaagt om de verplaatsingspatronen in de Kanaalzone in positieve zin te 

beïnvloeden.

Maatschappelijk draagvlak

Vanuit de overtuiging dat onbekend vaak synoniem staat voor onbemind tracht de stad Antwerpen 

de bedrijvigheid in de Kanaalzone op een positieve manier in de kijker te zetten. In december 2005 

& januari 2006 organiseerde de stad de wedstrijd ’t Klikt in ’t Dokske ! Deze wedstrijd voor 

amateurfotografen werd georganiseerd met de medewerking van het Centrum voor Beeldexpressie 

(steunpunt voor niet-professionele Vlaamse cineasten en fotografen). 44 fotografen bezochten 

de Kanaalzone. Gedurende de maand februari werden de meer dan 350 ingezonden foto’s tentoon-

gesteld in de ontvangstruimte van het districtshuis van Merksem waar ze bewonderd werden door 

2500 bezoekers.

In het najaar werd de aandacht voor het imago van de Kanaalzone sterk beklemtoond tijdens de 

Open Bedrijvendag 2006. De Kanaalzone nam via een zogenaamde industrieparkactie als één 

geheel deel aan Open Bedrijvendag. De ambitie bestond erin om zoveel mogelijk mensen met 

zoveel mogelijk verschillende aspecten van de Kanaalzone in contact te brengen. Het resultaat 

was een zeer verscheiden aanbod samengesteld door 17 bedrijven, met verschillende bedrijfs-

grootte en actief in verschillende bedrijfssectoren: voedingssector (Aveve, Candico), metaal-

verwerking (Clauwaert, Memeco, Fegaco), dienstensector (All Car, Initial Textiles, Cleaning 

Masters), consumentgeoriënteerde diensten (Kringwinkel, American Wellness Center, Puur 

Interieurarchitecten),…

Dankzij de ruime publicitaire inspanningen (o.a. 363.862 exemplaren van een groepsactiekrant 

Kanaalzone via De Streekkrant, 300 circuspanelen in de buurt, 250 affi ches,…) slaagde Werk en Eco-

nomie erin om op 1 oktober 2006 het grootste aantal bezoekers van Open Bedrijvendag in de provin-

cie Antwerpen naar de Kanaalzone te lokken. 31.800 bezoekers namen kennis van de Merksemse 

bedrijven waaronder lokale bewoners, familieleden van de werknemers, pers,… 

De toekomst van de Kanaalzone wordt de komende decennia sterk bepaald door verschillende 

besluitvormingsprocessen zoals de projecten Masterplan Mobiliteit Antwerpen, s-RSA, Economisch 

Netwerk Albertkanaal,… 

Daarom werd de Open Bedrijvendag aangegrepen om verschillende mandatarissen langs de bedrij-

ven te leiden en in contact te brengen met de bedrijfsleiders.

Visieontwikkeling, deelname beleidsprocessen: de projectleider voor de Kanaalzone draagt bij tot 
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alle lokale en bovenlokale processen die invloed hebben op de Kanaalzone, zoals onder meer 

de visieontwikkeling rond het hefboomproject van Het Dokske in het ontwerp van Ruimtelijk 

Structuurplan Antwerpen, de deelstudie van de Kanaalzone voor het project “Herstructurering 

Bedrijventerreinen Provincie Antwerpen” van de POM-Antwerpen, buurtgerichte acties van Levanto 

aan het Dokske (bijv. deelname aan project Geveld door Kunst), overlegmomenten met de Deurnse 

en Merksemse diensten voor wijkwerking, inspraak bij het studieconsortium tv SAM,…

De projectleider van Werk en Economie is ook het aanspreekpunt voor de bedrijven uit de Kanaal-

zone met de stedelijke overheid en verstrekt op geregelde tijdstippen relevante informatie aan deze 

bedrijven via het kanaal van de Nijverheidskring Deurne-Merksem-Schoten.
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5. KATWILGWEG 

Concentra NV wil een duurzaam bedrijfsterrein ontwikkelen op zijn gronden aan de Katwilgweg op 

Antwerpen Linkeroever. Werk en Economie begeleidt Concentra NV in hun besprekingen met ver-

schillende overheden en studieburelen. Het doel is om op deze toplocatie een hoogwaardig terrein 

te ontwikkelen waar zich een uitgebreid gamma van bedrijven kan vestigen. Concentra NV streeft 

naar een aanvaardbare verhouding tussen ruimtelijke planning, beeldkwaliteit en economisch ren-

dement.

6. WATERBUS

Het project ‘De waterbus’ beoogt een comfortabel en klokvast personenvervoer op de Schelde. 

Werk en economie begeleidt de rederij Flandria in hun onderhandelingen met vervoersmaatschappij 

De Lijn en de bevoegde overheden. Naast rederij Flandria, hebben ook rederij Antverpia en Seastar 

zich geëngageerd in dit project.

Momenteel wordt de fi nanciële en operationele haalbaarheid bestudeerd van 2 routes, namelijk 

De zuiderroute met 10 haltes tussen Dendermonde en het Steen, en de noorderroute met 7 haltes 

tussen het Steen en het Deurganckdok. 

7. FLANDERS FASHION INSTITUTE 

Het Flanders Fashion Institute(FFI) werd in het najaar 2006 op een nieuwe leest geschoeid. 

De bestuursorganen werden vernieuwd en de nieuwe directeur kreeg de opdracht om de 

nieuwe taakstelling hard te maken. In het kader van het bestuursakkoord, onderzoeken 

stad Antwerpen en FFI wat de economische impact is van de mode-industrie, hoe men bedrijven 

in de creatieve industrie kan aantrekken en op welke manier jonge ontwerpers kunnen 

begeleid worden in het risicovol ondernemerschap (zie ook nota ‘In de ban van de ring’ in bijlage 

en op www.antwerpen.be). 



29Jaarverslag 2006

8. TECHNOLOGIECLUSTERS 

De stad Antwerpen wil haar technologieclusters als economische troef uitspelen. 

In overleg met VOKA en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen wordt er een 

focus gelegd op drie clusters:

• E-Logistics, wat aansluit bij het topprofi el van Antwerpen op het vlak van transport, 

distributie en logistiek;

• Zorgtechnologie, omwille van de toenemende rol als gevolg van de vergrijzing van de 

samenleving;

• Milieutechnologie met een belangrijk accent op duurzaam ondernemen en rationeel 

energiegebruik.

9. KANTOORONTWIKKELING 

De stad onderkent de noodzaak van een gefaseerd plan voor kantorenontwikkeling in Antwerpen, de 

opmaak van een Unique Selling Proposition, en de uitbouw van een acquisitie- en marketingstruc-

tuur om de stad te promoten als Zakelijke Dienstenstad en Diamantstad. In 2006 vonden hierover 

gesprekken plaats met VOKA/Kamer van Koophandel en Nijverheid Antwerpen-Waasland. In functie 

van de prioriteiten van het nieuwe bestuursakkoord wordt dit overleg verdergezet.

10. MONITOR ECONOMIE

In september 2006 werd de eerste versie van de Monitor Economie gepubliceerd. Dit instrument 

geeft inzicht in de structuur van de Antwerpse economie. Zo realiseert de stad 22% van de Vlaamse 

omzet. Ruim 18% van de Vlaamse investeringen vindt plaats in de stad. De stad is goed voor bijna 

12% van het aantal banen in Vlaanderen.

De Monitor Economie wordt jaarlijks opgemaakt door de Databank Sociale Planning in samenwer-

king met de Cel Omgevingsinformatie van de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, stad Antwerpen. 

Dit instrument is raadpleegbaar op www.antwerpen.be.

Met het oog op een verdere optimalisering van deze monitor, wordt in 2007 een structurele samen-

werking aangegaan met de Nationale Bank van België.
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1. BELEIDSNOTA DETAILHANDEL

Op 27 maart 2006 keurde het College en de Gemeenteraad van de stad Antwerpen haar gloednieu-

we Beleidsnota Detailhandel goed. Met de Beleidsnota Detailhandel wil het stadsbestuur gericht 

inspelen op de voortdurende evoluties in de sector van detailhandel. Detailhandel is immers een erg 

dynamische en trendgevoelige sector. Aangezien de laatste visie van de stad Antwerpen op detail-

handel (‘Toekomstvisie voor de Antwerpse winkelcentra’) al dateerde van 1999, was een update 

noodzakelijk. 

In de eerste plaats is het voor de stad nodig om de aantrekkingskracht en uitstraling van de be-

staande winkelgebieden te verbeteren. Dit geldt niet enkel voor de gekende grote winkelstraten 

in de binnenstad, maar ook voor kleine, buurtverzorgende winkelkernen in de districten waar de 

buurtinwoner zijn dagelijkse aankopen doet. Winkelstraten met een aanzienlijke leegstand hebben 

een negatieve uitstraling. Waar mogelijk moeten de winkels gebundeld worden en - als dat niet kan 

- moeten de winkelstraten gedeeltelijk of volledig herbestemd worden.

Antwerpen moet als shoppingstad verder gepromoot worden onder andere via de vernieuwde 

website van de stad. Daarbij wordt naar synergie gezocht tussen het winkelaspect en cultuur, mode, 

diamant en horeca. Verder is het van groot belang dat de commerciële concentraties vlot bereikbaar 

zijn met verschillende vormen van vervoer. Bestaande thematische handelsconcentraties moeten 

ondersteund en gepromoot worden. Tot slot is een duidelijke ruimtelijke afbakening nodig voor de 

grootschalige detailhandel. In dat opzicht is de Beleidsnota Detailhandel een goede aanvulling op 

het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen.

2. ADVIES BIJ SOCIAAL-ECONOMISCHE VERGUNNINGEN

Sinds 2004 beslist het college van burgemeester en schepenen autonoom over het al dan niet 

sociaal-economisch vergunnen van grootschalige kleinhandel (dit zijn netto handelsruimten 

groter dan 400m²). De aanvrager dient hiervoor bij het Bedrijvenloket een dossier in waarin hij 

verantwoordt dat zijn gevoerde assortiment op die oppervlakte past in de bestaande detailhandels-

structuur. Het Bedrijvenloket en Werk en Economie/Detailhandel analyseren het ingediende dossier 

grondig. Op basis van vier criteria (ruimtelijke ligging, impact op de bestaande handel, belangen 

van de consument en impact op de werkgelegenheid) formuleren beide diensten een gezamenlijke 

argumentatie. Ze baseren zich daarbij ook op ingewonnen adviezen van de diensten Mobiliteit en 

Verkeer, Stedenbouwkundige Vergunningen en ad hoc ook andere betrokken diensten b.v. Ruimte-

lijke Ordening, AG Vespa, Planningscel,… Het Bedrijvenloket agendeert vervolgens het collegepunt 
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en zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier. Indien extra informatie wenselijk is bij 

de beoordeling van het dossier, bestaat de mogelijkheid om de bespreking van het dossier 

georganiseerd door NSECD (Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor Distributie) bij te wonen 

samen met de aanvrager.

In 2006 werden 19 dossiers tot het bekomen van een Sociaal-economische vergunning ingediend. 

Het college nam volgende beslissingen:

• 14 dossiers werden door het college goedgekeurd (machtiging)

• 1 dossier werd door het college goedgekeurd onder voorwaarden zonder beroep van de aanvra-

ger tegen de voorwaarden

• 1 dossier werd door het college goedgekeurd onder voorwaarden met beroep van de aanvrager 

tegen de voorwaarden. Het Interministrieel Comité voor Distributie besliste eveneens om het 

dossier goed te keuren, echter met herziene voorwaarden.

• 3 dossiers werden geweigerd door het College, waarna de drie betreffende aanvragers elk in 

beroep gingen bij het Interministrieel Comité voor Distributie. Voor deze 3 dossiers besliste het 

Interministrieel Comité voor Distributie ze eveneens te weigeren.

Aangrenzende gemeenten informeren de stad Antwerpen wanneer grotere dossiers ingediend 

worden, zoals bepaald in de wet. Indien de vestiging in de aangrenzende gemeente een impact zal 

of kan hebben op de stad Antwerpen, bestaat de mogelijkheid een niet-bindend advies van de stad 

Antwerpen over te maken aan de betrokken gemeente en het NSECD. 

In 2006 formuleerde de stad Antwerpen voor 1 dossier in een aangrenzende gemeente een niet-

bindend advies. Dit advies werd voorbereid door de diensten Bedrijvenloket en Werk en Economie / 

Detailhandel.

3. BELGERINKEL

De stad Antwerpen nam voor de vijfde keer deel aan de fi etspromotiecampagne 

‘Met Belgerinkel naar de winkel’. De Milieudienst van stad Antwerpen organiseerde de campagne, 

Werk en Economie / Detailhandel nam de communicatie met de handelaarverenigingen en 

coördinatie van acties in de winkelstraten op zich.

Met deze campagne wil de stad haar inwoners aanzetten om te winkelen met de fi ets. 

Antwerpenaars die al fi etsend hun boodschappen deden tussen 6 mei en 24 juni 2006 konden 

stempels verzamelen op een spaarkaart. Dit was hun ticket voor deelname aan een tombola. 
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De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 30 juni op het stadhuis. Onder toezicht van gerechtsdeur-

waarder Jan De Meuter werden uit de 2190 volledig afgestempelde spaarkaarten in totaal 144 

winnaars getrokken. De stad schonk twee fi etsen per winkelkern, in totaal 24. De handelaars en de 

verenigingen hadden naast de hoofdprijs nog vele prijzen voorzien, van aankoop- en kortingsbons 

tot nog meer fi etsen. In totaal namen 695 handelaars deel aan de actie, waarvan 95 individuele 

handelaars en 600 handelaars via hun winkelvereniging.

4. KOEPELPLATFORM

Het koepelplatform werd opgericht in 1997 en organiseert het overleg tussen de stad en 

representatieve overkoepelende organisaties van ondernemers in de detailhandelssector. 

Het kwam in 2006 3 keer samen. Tijdens de vergaderingen kwamen de voortgang, de sturing en 

de toetsing van de verschillende projecten rond Detailhandel in Antwerpen aan bod. 

5. PUBLIEKE RUIMTE IN WINKELSTRATEN

De rol van de ontwerpers publieke ruimte situeert zich op projectleiderschap en gebeurt in een 

voortdurende wisselwerking met het bedrijf Stadsontwikkeling (toetsing en overleg bij beleidsvoor-

bereidend werk, toetsing tijdens verloop van projecten, technische ondersteuning, beheer en onder-

houd na oplevering van projecten, administratieve en stadseigen taken zoals collegebesluiten, …).

De bedoeling is vooral dat de projecten door hun specifi eke karakter (namelijk winkelstraten of 

commercieel belangrijke gebieden) ook vanuit de invalshoek van detailhandel benaderd worden.

• Kievitbuurt: aansluitend op de uitbreiding van het Centraal Station, het nieuwbouwproject van 

Robelco en de nog geplande bouwprojecten in de Van Immerseelstraat, wordt ook het openbaar 

domein in deze omgeving heraangelegd. In 2006 werd al een groot gedeelte van de werken aan 

de Pelikaanstraat en de Van Immerseelstraat uitgevoerd. De andere straten (Mecatorstraat, 

Simonsstraat, Ploegstraat, Copernicuslaan, Lange Kievitstraat en een gedeelte van de Plantin en 

Moretuslei) volgen vanaf 2007. De werken zullen duren tot ongeveer 2011 (Pelikaanstraat, 

Simonsstraat, Mercatorstraat, Van Immerseelstraat, Copernicuslaan, Ploegstraat en een gedeel-

te van de Plantin en Moretuslei). De omgeving moet niet alleen meer allure krijgen, maar ook 

meer groen, een volwaardige fi etsverbinding langs de spoorwegberm, ... 

• Leien fase 2 - Centrum-as - Operaplein: De huidige bufferfunctie voor het openbaar vervoer op de 
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F. Rooseveltplaats zal in de toekomst gedeeltelijk worden afgebouwd, zodat de omgeving meer 

verblijfskarakter kan krijgen. Eind 2006 werden de besprekingen terug opgestart met de ontwer-

per en de verschillende betrokken overheden. De werken zullen worden uitgevoerd binnen de 

heraanleg Leien Fase 2. 

• Heraanleg openbaar domein Ten Eekhovelei, Kammenstraat, Hopland, Kolveniersstraat, 

Korte Zavelstraat (zie ook doelstelling 2): Ontwerpen van deze winkelgebieden werden door 

Werk en Economie / Detailhandel en Horeca opgemaakt en begeleid. Tijdens de uitvoering 

volgt Werk en Economie / Detailhandel en Horeca de werf op in samenspraak met het bedrijf 

Stadsontwikkeling met als doel de kwaliteit te bewaken en de hinder voor de aangelegen 

handelszaken te beperken. De Kammenstraat en Kolveniersstraat zijn gerealiseerd. De overige 

projecten staan gepland voor 2007.

• Omgeving Jeugdherberg: De integratie van de nieuwe jeugdherberg binnen het stedelijk weef-

sel werd voorbereid. Er wordt ook een aangename shortcut gecreëerd tussen Kammenstraat en 

Nationalestraat. Het voorontwerp is afgerond.

• Opmaak beeldkwaliteitplan buitenruimte historische stad: Dit document zal in het bijzonder een 

samenhangend beleid uitzetten om de kwaliteit van de openbare ruimte in de historische stad 

te verbeteren en de inrichting van het openbaar domein in de toekomst te kunnen sturen. Het 

beeldkwaliteitplan omvat richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte, het 

beheer en het onderhoud en de inrichting van het openbaar gebied. De voorbereiding voor de 

opmaak van dit plan startte in 2006, de vermoedelijke oplevering is voorzien in 2007.

• Plaatsen van pagodepoort: De plaatsing van een pagodepoort als toegang tot Chinatown, 

beoogt een stijging van het aantal toeristen wat het levendige karakter van de straat ten goede 

zal komen. Met de pagodepoort wordt immers een aangename doorsteek gecreëerd vanaf het 

Koningin Astridplein tot het De Coninckplein. De plaatsing van de pagodepoort werd voorbereid 

in 2006.

• Begroening Bredabaan: Op de Bredabaan in Merksem werden bloembakken geplaatst zodat er 

meer groen in het straatbeeld is. 

6. DOELSTELLING 2-PROJECTEN WINKELGEBIED 

ANTWERPEN-NOORD

Het Doelstelling 2-programma wil de economische activiteit in Antwerpen-Noord ondersteunen. 

Hiervoor wordt er gewerkt op verschillende sporen:
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• Het terreinmanagement concentreert zich op de commerciële strategie, de kwaliteit van het 

aanbod en de communicatie met de handelaars. Binnen dit project werden in 2006 onder meer 

een etalageproject en een commercieel evenement gerealiseerd en steun verleend aan de orga-

nisatie van twee eindejaarsevenementen om het winkelgebied te promoten. Daarnaast werd het 

plaatsen van feestverlichting ondersteund. Er werd twee keer een passantentelling uitgevoerd.

• Het premiestelsel voor de renovatie van handelspanden werd verder uitgevoerd met als doel 

gevelverfraaiingen en investeringen in de winkel- of etalage-inrichting te bevorderen. De aan-

vraagperiode liep tot 31 mei 2006. In totaal werden 75 aanvragen voor de premie ingediend. Tot 

op 31 december 2006 keurde het college van burgemeester en schepenen 50 premie-aanvragen 

principieel goed. 22 panden werden gerenoveerd.

• Om de beeldkwaliteit van de publieke ruimte te verbeteren, werd verder gewerkt aan eenvormig 

straatmeubilair, herkennings- en rustpunten en de heraanleg van de Korte Zavelstraat. Het eer-

ste gedeelte van de verlichting werd geplaatst. De heraanleg van de Korte Zavelstraat gaat van 

start in 2007.

AG Vespa realiseert in deze buurt ook een nieuwbouwproject met supermarkt en woningen 

(Sint-Gummarusstraat).

7. URBAN 2-PROJECTEN ABDIJSTRAAT EN OMGEVING

Het Urban 2-programma voor de stad Antwerpen richt zich op verbetering van de economie, mobi-

liteit en ecologie in de Antwerpse Zuidrand. Werk en Economie volgt hierbij een groot deel van de 

economische projecten op.

• TIR-plein projectleider: Het project TIR-plein projectleider vult de noodzakelijke personeelsinvul-

ling in voor een aantal lopende Urban2-projecten op het Kiel (heraanleg Abdijstraat, winkelplein 

en Kielpark). In mei 2003 werd de projectleider aangeworven, in april 2003 de projectassistent. 

Dit houdt in dat ook in 2006 deze projecten dagelijks werden opgevolgd, zowel inhoudelijk als 

administratief. Voor de projecten werden communicatieplannen opgesteld, contacten met de 

handelaars onderhouden, afstemming op aangrenzende projecten (den TIR, Sint-Bernardsesteen-

weg…) gedaan, tentoonstellingen georganiseerd, meegewerkt aan communicatie naar hande-

laars en bewoners (hoorzittingen, het project de ‘wijkwinkel’, infostand op braderij, deelname 

aan de openbedrijvendag, promotie van de projecten op het Kiel als één samenhangend ge-

heel…).

• Heraanleg Abdijstraat en Winkelplein: De heraanleg van de Abdijstraat en de aansluiting met de 
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Sint-Bernardsesteenweg (het ‘Winkelplein’) verenigt de bestaande winkelstraat met het shop-

pingcomplex ‘den TIR’ tot 1 sterke winkelas. Een enorme luifelconstructie op het plein van 12 

meter hoog, symboliseert het vernieuwde centrum van de wijk. De TIR-plein projectleider zorgde 

voor de dagelijkse opvolging van deze projecten en de terugkoppeling met het bedrijf Stads-

ontwikkeling van stad Antwerpen. Naast de eerder omschreven taken, houdt dit onder meer in: 

fungeren als contactpersoon met het studiebureau, samenwerken met diverse overheden (AWV, 

De Lijn), terugkoppelen naar de handelaars,... Het grootste deel van de heraanleg gebeurde in 

2006. In het voorjaar 2007 wordt alles gefi naliseerd. 

• Masterplan Kielpark: De dagelijkse projectleiding van het opgemaakte ‘Masterplan Kielpark’ 

gebeurt vanuit het bedrijf Stadsontwikkeling van stad Antwerpen. De TIR-plein projectleider en 

–assistent volgen dit project met betrekking tot specifi eke Urban 2-administratie, en de inbed-

ding van het project mee in de vernieuwde aanpak van het winkelgebied op het Kiel. Dit betekent 

onder andere het promoten van de plannen naar de buurt en handelaars toe (tentoonstellingen, 

infoavonden…), advies verlenen bij de verdere uitwerking, de afstemming op overige werken in 

de buurt… Zo werden in 2006 al een aantal noodzakelijke groenwerken in het park uitgevoerd. 

Daarnaast werd ook het uitgewerkte plan opgemaakt voor de zuidelijke parkzone met een 

nieuwe inkomzone en een nieuwe speeltuin als trekker voor het park en het winkelgebied. In 

2007 wordt de inkomzone aangelegd. De overige werken worden gerealiseerd in functie van de 

beschikbaarheid van fi nanciële middelen. 

• Etalage-advies en –opleiding: Om het commerciële aanbod en de uitstraling van de etalages in 

de Abdijstraat te verbeteren organiseerde Werk en Economie / Detailhandel en Horeca binnen dit 

project 2 etalage-opleidingen van telkens 3 sessies waaraan 25 handelaars deelnamen. 56 hande-

laars kregen professioneel etalage-advies gekoppeld aan een etalagewedstrijd. 

8. DE UITDAGING

De Uitdaging is een netwerkingavond met een tweeledige doelstelling. Enerzijds brengen we 

partners en contacten rond detailhandel in Antwerpen samen. Anderzijds dagen we via een wed-

strijd winkeliers uit om zelf positieve acties te ondernemen voor hun winkelstraat. In 2006 vond De 

Uitdaging plaats op 8 juni (met oproep om deel te nemen aan de wedstrijd) en op 28 november (met 

uitreiking van de wedstrijd). 400 partners schreven zich in voor deze avonden. 10 winkeliersvereni-

gingen dienden een project in voor de wedstrijd. 
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De winnaars waren: 

• Wnkeliersvereniging Hart van Berchem met hun project Berchemse Jongeren aan het woord; 

• Winkeliersvereniging Voorstad met hun project BorgerRio;

• Winkeliersvereniging Brederodestraat met hun project Feest van den Dreihoek. 

De projecten Ekeren bruist van Ekers Winkelcentrum en Milieuvriendelijke straat van de Offeran-

destraat kregen een aanmoedigingsprijs.

9. ETALAGEPROJECTEN

De opleiding etalages voor handelaars werd voortgezet. De doelstelling was de verbetering van 

(beeld)kwaliteit van de etalages en versterking van de communicatie tussen de handelaars van de 

verschillende winkelverenigingen. Er werd per workshop telkens rond een bepaald thema gewerkt, 

inspelend op de huidige trends en marketingstrategie. In 2006 werden 4 etalageworkshops in 2 

verschillende winkelstraten georganiseerd. Hieraan namen 25 personen deel.

10. WEBSITE WWW.ANTWERPEN.BE

In 2006 werkte de stad Antwerpen aan een nieuwe www.antwerpen.be. Sinds 28 juni 2006 is deze 

website online en kan elke bewoner, bezoeker of bedrijf grasduinen in de vele nieuwe webpagina’s 

onder www.antwerpen.be. Werk en Economie/Detailhandel zorgt ervoor dat het winkelaanbod in 

Antwerpen voldoende aandacht krijgt op de website van de stad. 

Elk van de 52 winkelgebieden heeft een eigen webpagina die de surfer kan aanklikken via een lijst op 

de openingspagina Winkelgebieden. Deze pagina is terug te vinden onder de rubriek Ontspannen/

Winkelen. Om elk winkelgebied goed te promoten, voegden we een slogan toe, een omschrijving 

van het soort winkels, horeca en diensten dat hier te vinden is en een leuke foto. In de rechterbalk is 

er ruimte voor een link naar de website van de winkeliersvereniging. Winkeliersverenigingen kunnen 

data van braderijen, evenementen, speciale openingsuren, … laten toevoegen.

Naast deze informatie over winkelgebieden, vindt de surfer ook tal van andere webpagina’s rond 

winkelen in Antwerpen op www.antwerpen.be. Een handelaar kan bijvoorbeeld alle details over 

afwijking wekelijkse rustdag, koopjesperiode, vergunningen, evenementen op de openbare weg, 

detailhandelsbeleid vinden onder Bedrijf - Handel & Horeca. 
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1. INLEIDING

DE WERKLOOSHEID IN ANTWERPEN

In december 2006 telde de stad Antwerpen 28.139 werkzoekenden. Dit betekent dat 14% van de 

Antwerpse beroepsbevolking geen werk heeft. Hoewel het aantal werkzoekenden t.o.v. december 

2005 met meer dan 4.660 is gedaald, blijft de werkloosheidsgraad gevoelig hoger dan het Vlaamse 

gemiddelde (7%). Van de 28.139 werkzoekenden in december 2006 is:

• 55% kortgeschoold t.o.v. 52% in december 2005

• 19% jonger dan 25 jaar t.o.v. 22% in december 2005

• 52% langer dan één jaar werkzoekend t.o.v. 52% in december 2005

• 40% van herkomst buiten de EU t.o.v. 41% in december 2005

De werkloosheid in Antwerpen is bovendien zeer buurtgevoelig. De districten Borgerhout (13,9%), 

Antwerpen (12,6%), in het bijzonder de wijken van Antwerpen Noord, en Deurne (8,7%) hebben het 

hoogste aantal werkzoekenden t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd.

DE INZET VAN HET STEDELIJK WERKGELEGENHEIDSBELEID 

In 2006 investeerde de stad opnieuw in een effi ciënt en specifi ek stedelijk werkgelegenheidsbeleid, 

aangepast aan de lokale arbeidsmarktsituatie. Een integrale aanpak, in samenwerking met secto-

ren, werkgevers, sociale en institutionele partners en derdenorganisaties is noodzakelijk om zoveel 

mogelijk werkzoekenden te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Het stadsbestuur vervult hierin een belangrijke rol. Enerzijds als partner in verschillende vormen 

van overleg en samenwerking, anderzijds in het optimaal inzetten van de beschikbare middelen, en 

dit in functie van vraag en aanbod. 

De werkgelegenheidsacties zijn een uitwerking van de beleidsopties die genomen werden in de 

‘Beleidsnota 2001 – 2006’. Deze acties focussen zich voornamelijk op die werkzoekenden waarvoor 

de stap naar de arbeidsmarkt moeizaam verloopt.

In 2006 zette de stad € 8.868.290 middelen in om werkgelegenheidsacties op te zetten. Deze mid-

delen werden aangevuld met € 17.339.230 bovenlokale en andere cofi nanciering vanuit sectoren, 

institutionele partners (OCMW, VDAB, …), waardoor uiteindelijk € 26.207.520 ingezet werd. 
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MIDDELENINZET ANTWERPS ARBEIDSMARKTBELEID 2006

■ WNE regulier 

■ WNE SF

■ WNE Van Brempt/ Equal/ Koepel BND/Mobiliteit/ VDAB

■ WNE stedelijk aandeel U2 en D2

■ Cofi nanciering

Het stedeliik werkgelegenheidsbudget was goed voor 34% van de totale middeleninzet. Dit is een 

stijging van 5% t.o.v. 2005. Binnen dit budget vertegenwoordigen de reguliere middelen bijna een 

derde. Het Stedenfonds is goed voor 27% van de middelen. In het kader van de Europese structuur-

fondsen (Urban 2 en Doelstelling 2) past de stad middelen bij ter ondersteuning van tewerkstellings-

acties in Antwerpen Noord en in de Zuidrand. Daarnaast rekenen we tot het budget van de stad ook 

Vlaamse middelen (o.a. minister Van Brempt) en Europese middelen (EQUAL) die de stad beheert. 

Het aandeel van de stedelijke reguliere middelen is met 13% gedaald, het aandeel van het Steden-

fonds is met 4% gedaald. Het aandeel van het stedelijk deel in de Europese structuurfondsen en de 

door de stad beheerde Vlaamse en Europese middelen, daarentegen, is gestegen met 9%.

In vergelijking met 2005 is het totale bestedingsbudget (stedelijk budget + cofi nanciering) gedaald 

van 26.780.707 € in 2005 naar 26.207.520 € in 2006. Het stedelijk werkgelegenheidsbudget is met 

18% gestegen, het bedrag van de cofi nanciering daalde met 10%.

2. EVALUATIE 2006

Het uitvoeringsprogramma is in de periode 2001-2006 steeds de basis geweest voor de jaarlijkse 

operationalisering van het stedelijk arbeidsmarktbeleid. De stad stelt duidelijke resultaten voorop. 

Na afl oop van het jaar evalueren we het gevoerde beleid.

Om de resultaten te evalueren stellen we ons de volgende vragen:

• Hebben we de resultaten bereikt, die vooropgesteld waren in het uitvoeringsprogramma 2006?

• Hebben we de werkzoekenden bereikt die zwak staan op de arbeidsmarkt?
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RESULTATEN STEDELIJK WERKGELEGENHEIDSBELEID 2003 - 2006

■ Aantal acties  ■ Aantal bereikte werkzoekenden

• Hoeveel werkzoekenden hebben uiteindelijk een baan gevonden? En gaat het hier over duurzame 

tewerkstelling?

2.1 VOOROPGESTELDE RESULTATEN

In het uitvoeringsprogramma 2006 mikte de stad op 10.000 acties of minimaal 5.700 mensen op 

weg naar werk, waarvan er minstens 2.050 moesten doorstromen naar werk. Na evaluatie van de 

behaalde resultaten 2006 blijkt dat dit doel ruimschoots werd behaald. 

 

6.895 werkzoekenden werden bereikt, hiervoor werden 15.165 acties opgezet. Het gaat hier over 

acties die een belangrijke bijdrage leveren in het traject naar werk. Acties kunnen zowel gericht zijn 

op toeleiding, screening en begeleiding, nuttige inschakeling, opleiding en werkervaring, als op 

tewerkstelling. In vergelijking met 2005 is het aantal gerichte acties op stap naar werk met bijna 7% 

gestegen. Dit is een derde stijging op rij. T.o.v. 2003 is het aantal gerichte acties met 45% gestegen. 

Redenen voor deze stijging zijn o.a. het feit dat projecten die de voorgaande jaren nog in ontwik-

keling waren nu in uitvoering gegaan zijn, naast een uitbreiding van het aantal projecten (mede 

dankzij Doelstelling 2-middelen).

6.895 werkzoekenden werden bereikt. 2.532 werkzoekenden vonden werk. Naast deze gerealiseerde 

tewerkstellingen zijn in 2006 nog 759 werkzoekenden doorgestroomd naar een andere (beroeps-, 

vervolg- of voor)opleiding, een ander project, vervolgonderwijs, in mindere mate naar stage of vrij-

willigerswerk of ze zijn geslaagd voor het praktijkexamen voor een rijbewijs B.
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ACTIES 2003 - 2006 STEDELIJK WERKGELEGENHEIDSBELEID

■ 2003 ■ 2004 ■ 2005 ■ 2006

 

In bovenstaande grafi ek zijn er bepaalde acties ‘werk (onbekend)’ opgenomen. Deze zijn gerealiseer-

de acties ‘werk’, waarvan het niet bekend is of het om werk in het normaal economisch circuit (NEC) 

of het sociaal economisch circuit (SEC) gaat. In de rapportage 2006 zijn vaker bepaalde gegevens als 

onbekend terug te vinden. Dit heeft te maken met een soms te beperkte invoer van gegevens in de 

databank TeWePro. Zoals ook in 2006, zal in 2007 hieraan extra aandacht besteed worden.

2.2 BEREIKTE DOELGROEP

Met 15.165 acties bereikte de stad meer dan 6.895 werkzoekenden. 

Onderstaande grafi ek geeft duidelijk aan dat de stad Antwerpen haar middelen inzet daar waar de 

pijnpunten van de Antwerpse werkloosheid zich het scherpst stellen. De werkgelegenheidsacties 

richten zich hoofdzakelijk naar kortgeschoolde werkzoekenden.

• Er worden meer mannen bereikt dan vrouwen.

• Er wordt een sterke focus (38%) gelegd op jongeren. Bovendien bestaat de bereikte
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BEREIKTE DOELGROEP

 doelgroep in 2006 uit 22% werkzoekenden van ouder dan 40 jaar. Dit is een stijging van 4% 

 t.o.v. 2005. 

• Minstens 49% van de bereikte werkzoekenden is van niet-Europese afkomst. Hiermee wordt het 

vooropgestelde bereik van één derde ruimschoots behaald. Dit percentage is t.o.v. 2005 met 3% 

gestegen.

• In 2005 was 54% van alle bereikte werkzoekenden kortgeschoold. In 2006 steeg dit percentage 

tot 59%. 23% van de registraties is onbekend.

• 58% van de bereikte werkzoekenden is langdurig werkloos (+1jr.). 12% is langer dan 5jr. werkloos. 

Er dient opgemerkt te worden dat 22% van de registraties onbekend is.

Binnen deze groep van bereikte werkzoekenden lichten we de doelgroepgegevens van de kortge-

schoolde werkzoekenden jonger dan 25 jaar toe. 908 kortgeschoolde jonge werkzoekenden werden 

in 2006 bereikt. Hiervan zijn er 444 doorgestroomd naar werk, een andere (beroeps-, vervolg- of 

voor)opleiding, een ander project of in mindere mate naar inschakeling, stage of vrijwilligerswerk. 
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BEREIKTE KORTGESCHOOLDE JONGE WERKZOEKENDEN

Onderstaande grafi ek geeft weer wat de doelgroepgegevens zijn van deze bereikte kortgeschoolde 

jongeren:

• 2/3 van deze jongeren is man.

• 57% kortgeschoolde jonge werkzoekenden is van niet-Europese afkomst.

• Ondanks hun jonge leeftijd is bijna 30% van deze werkzoekenden al tussen 2 en 5 jaar werk-

zoekend. Slechts 18% is minder dan een jaar werkzoekend. We stellen wel vast dat 24% van de 

registraties onbekend is.

 

Van de 908 bereikte kortgeschoolde jonge werkzoekenden werden er 57 bereikt via het jeugdactie-

plan !ANTWERK¡ . 

2.3 2532 WERKZOEKENDEN VONDEN WERK 

In 2006 vonden 2.532 Antwerpse werkzoekenden een job waardoor het resultaat van 2005 met 500 

werkzoekenden is gestegen. 

Onderstaande grafi ek geeft weer welke werkzoekenden werk gevonden hebben.
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BEREIKTE DOELGROEP

• Er zijn meer mannen (60%) dan vrouwen (39%) die werk gevonden hebben.

• 49% is tussen de 25 en 40 jaar, 27% is jonger dan 25 jaar en 24% is ouder dan 40 jaar. Dit laatste is 

een stijging van 4% t.o.v. 2005.

• 55% is van niet-Belgische origine. Let op: 15% van de gegevens met betrekking tot etniciteit zijn 

onbekend.

• 62% van de werkzoekenden die een job hebben gevonden, is kortgeschoold.

• De helft van deze werkzoekenden was langer dan 2 jaar werkzoekend, 10% langer dan 5 jaar. 18% 

van de gegevens met betrekking tot opleiding zijn onbekend.

Van de in 2006 908 bereikte kortgeschoolde jonge werkzoekenden zijn er 323 doorgestroomd naar 

werk. Daarnaast zijn er nog 131 kortgeschoolde jonge werkzoekenden doorgestroomd naar een 

andere (beroeps- of vervolg-)opleiding, vervolgonderwijs, een ander project of in mindere mate naar 

vrijwilligerswerk of zijn ze geslaagd voor een praktijkexamen rijbewijs B. 
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Toeleiding, 

Screening en 

Begeleiding

Nuttige

Inschakeling

Sectorale 

Opleiding en 

Werk-

ervaring

Samenwer-

king met 

Onderwijs

Job-

obstakels

Lokale Dien-

sten-econo-

mie

Startcentra ¡ANTWERK!

807.705 € 470.292 € 2.091.408 € 1.011.845 € 190.147 € 1.350.931 € 123.500 € 1.174.511 €

TOTAAL AANTAL KOPPEN KORTGESCHOOLDE JONGEREN MET WERK

Volgende grafi ek geeft weer welke kortgeschoolde jonge werkzoekenden werk hebben gevonden:

• 2/3 van deze jongeren is man.

• 55% heeft een niet-Belgische afkomst, waarvan 53% niet-Europees.

• 36% van de kortgeschoolde jongeren die een job vonden, was al meer dan 2 jaar werkloos. Let 

op: 22% van deze gegevens zijn onbekend. 

3. RESULTATEN 2006

Middeleninzet

Op de verschillende beleidsdomeinen van Arbeidsmarkt werden volgende middelen ingezet:
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3.1 RESULTATEN BELEIDSDOMEINEN ARBEIDSMARKT

3.1.1 Toeleiding, screening en begeleiding

In 2006 werden in het beleidsdomein toeleiding, screening en begeleiding 2526 gerichte acties op 

stap naar werk gerealiseerd. Deze acties bereikten 1.815 werkzoekenden. Daarvan stroomden er 857 

door naar werk. Dit zijn 400 bereikte werkzoekenden, respectievelijk 110 tewerkstellingen meer dan 

in 2005.

• De stad coördineert de werking van de 9 werkwinkels in Antwerpen. Zij fi nanciert de trajectbe-

geleiding voor werkzoekenden uit de kansengroepen in de werkwinkel door de Werkwijzers. Met 

projectsubsidies van de Integratiedienst ondersteunt de stad 4 allochtone toeleiders.

• Samen met de VDAB organiseerde de stad 5 infosessies voor KMO’s. Op het programma stonden 

onder meer de werking van het Bedrijvenloket en het gebruik van tewerkstellingsmaatregelen.

 In Antwerpen Centrum opende de 9de Werkwinkel. De Werkwinkel van Antwerpen Noord ver-

huisde naar een nieuwe, ruimere locatie.

• De stad organiseerde, in samenwerking met VDAB, een jobbeurs ‘Hop naar een Job’ in Berchem, 

en telde meer dan 700 bezoekers. 

• Het toeleidingsnetwerk Antone blijft zich verder ontwikkelen. Verschillende acties werden geor-

ganiseerd om deelnemers te informeren en professionaliseren. De maandelijkse nieuwsbrief van 

Antone wordt naar meer dan 600 personen verstuurd, en is een belangrijk communicatiekanaal 

geworden in het werkveld van toeleiders, begeleiders, opleidings-en werkervaringsinitiatieven. 

• Het scholenspoor informeerde 200 laatstejaarsstudenten over rechten en plichten op de arbeids-

markt.

• In het kader van ¡ANTWERK! opende het sociaal uitzendkantoor Instant A een tweede vestiging in 

Antwerpen (Kiel).

3.1.2 Nuttige Inschakeling

Dit beleidsdomein heeft het grootst aantal acties die gericht zijn naar de opstap naar werk. In 2006 

werden er namelijk 5514 acties geregistreerd die in totaal 1.207 werkzoekenden bereikten. Daarvan 

stroomden er 433 door naar werk. Dit is een stijging van bijna 40% t.o.v. vorig jaar.

• Om dit te realiseren, vervult de stad een belangrijke inhoudelijke en fi nanciële rol in het PWA 

van Antwerpen. Verder heeft de stad een eigen team van jobcoachen voor de begeleiding van de 

werkervaringsplaatsen. Zowel het PWA als het team van jobcoachen worden ondersteund door 
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een verantwoordelijke voor modulaire vorming.

• In het kader van !ANTWERK¡ heeft de stad 8 bijkomende werkervaringsplaatsen gecreëerd. 

• Voor de doelgroep 15-18-jarigen in het deeltijds onderwijs, creëerde de stad extra werkervarings-

plaatsen, in het zogenaamde ‘brugproject’. 

3.1.3 Sectorale opleiding en werkervaring

Er werden 3.486 acties geregistreerd. In dit domein werd het tweede grootste aantal acties geregi-

streerd. Ze bereikten 2.327 werkzoekenden. Daarvan stroomden er 911 door naar werk. Dit is een 

stijging van bijna 22% t.o.v. het vorige jaar.

• Eind 2004 werd aan het HIVA de opdracht gegeven het Bouwpoolconcept onder loep te nemen. 

Het resultaat van deze studie ‘Under Construction, Bouwpool Antwerpen kritisch getoetst 

als voorbeeld van een sectorale cluster’ werd opgeleverd in het voorjaar van 2006 en aan het 

publiek voorgesteld in het Vlaamse Parlement op 20 juni 2006. De studie brengt de kwalitatieve 

en kwantitatieve resultaten van 4 jaar Bouwpool in beeld, alsook de meerwaarde en kritische 

succesfactoren van het concept.

• In het najaar werd een eerste voortraject ‘mecanicien grote voertuigen’ ontwikkeld als ant-

woord op een dringende vraag naar arbeidskrachten van het Voertuigencentrum van de stad 

Antwerpen. Het voortraject heeft als doel de slaagkansen van werkzoekenden voor de stedelijke 

werving- en selectieprocedure polyvalent vakman/-vrouw (voertuigenonderhoud) aanzienlijk te 

verhogen. 

 De start van het voortraject is voorzien medio februari 2007.

• Ook in 2006 is er verder ingezet op de uitbouw en verdere ontwikkeling van de sectorale clusters. 

Zo is begin 2007 de cluster Tertia opgestart, met specifi eke aandacht voor opleidingen binnen de 

tertiaire en ICT sector, verkoop en distributie. De cluster startte met gemeenschappelijke info-

sessies van diverse opleiders. Daarnaast is er afstemming en samenwerking op het gebied van 

selectie en doorstroom van kandidaten. 

• Tussen de verschillende opleidingen naar podium- en evenementensector kreeg een informeel 

samenwerkingsverband een formeel karakter onder de noemer “P-Natie, Overlegplatform oplei-

dingen podiumtechniek, productie en videoreporter”. Concreet resulteerde dit in 2006 in geza-

menlijke toeleidingsacties, infosessies en de inventarisatie van stageplaatsen. Met het oog op 

een maximale complementariteit van opleidingen, worden opleidingsinhouden onderling meer 

afgestemd. 
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3.1.4 Samenwerking met onderwijs

In 2006 is het aantal gerichte acties op stap naar werk opnieuw gestegen tot 2.505. 

TISO en TIVO bereikten respectievelijk 186 en 147 jongeren tussen 15 en 18 jaar in een brugplaats. 

TISO begeleidde 1.055 leerlingen naar de arbeidsmarkt, TIVO 539 leerlingen. In totaal stroomden er 

308 leerlingen door naar werk.

Vernieuwend is het project cv². De in- en uitstroomprofi elen voor de richting kantoor in het beroeps-

onderwijs worden in overleg met de bedrijfswereld aangepast aan de vraag op de arbeidsmarkt. 

3.1.5 Jobobstakels

Mobiliteitsproblemen of gebrek aan kinderopvang vormen belangrijke jobobstakels voor werkzoe-

kenden. In dit kader worden verschillende projecten opgezet. OKiDO organiseert occasionele kinder-

opvang voor werkzoekenden. Er zijn 6 OKiDO projecten met 99 kindplaatsen (0 – 3 jaar). 

Het Servicepunt Mobiliteit beantwoordt vervoersvragen van werkzoekenden, organiseert fi ets-

lessen en leent fi etsen uit aan werkzoekenden. Verder kunnen werkzoekenden hun rijbewijs beha-

len, worden fi etsen ter beschikking gesteld van organisaties, opleidings- en tewerkstellingsinitiatie-

ven en vervoert het havenbusje werkzoekenden naar de haven.

Het aantal gerichte acties op stap naar werk in het beleidsdomein jobobstakels is ongeveer constant 

gebleven. Er werden 750 acties opgezet. De acties bereikten 1.123 werkzoekenden. Dat zijn er 600 

meer dan in 2005. 

 OKiDO

 In 2006 deden 455 werkzoekenden met een vraag naar kinderopvang, beroep op OKiDO. Dit 

is meer dan het dubbele van 2005. 42 mensen deden beroep op OKiDO omwille van sollicita-

tiegesprekken, 272 werkzoekenden omwille van werk en 141 werkzoekenden deden dit in het 

kader van werk. 

 In 2006 breidde OKiDO uit met 17 kindplaatsen. 

 Servicepunt Mobiliteit 

 In 2006 leerden 42 werkzoekenden fi etsen, waren er 26 vervoersvragen en leenden 42 werk-

zoekenden een fi ets van het Servicepunt Mobiliteit. 12 werkzoekenden deden dit in kader van 
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ACTIES 2003 - 2006 LOKALE DIENSTENECONOMIE
■ 2003 ■ 2004 ■ 2005 ■ 2006

sollicitaties, 11 omwille van opleiding en 11 personen gebruikten de fi ets om naar hun werk te 

gaan. 

 In 2006 behaalden 49 personen hun rijbewijs. Binnen 10 opleidings- en tewerkstellingsinitiatie-

ven hebben 468 personen een gerecycleerde fi ets gebruikt. Het havenbusje startte in novem-

ber 2006 opnieuw op en bereikte in november en december 29 verschillende personen. 

 NT2, Nederlandse taalopleidingen

 In 2006 werden er 526 opleidingen NT2 georganiseerd. 

3.2 RESULTATEN BELEIDSDOMEINEN SOCIALE ECONOMIE

3.2.1 Lokale Diensteneconomie

De lokale diensteneconomie creëert duurzame jobs voor werkzoekenden uit de kansengroepen in 

buurt- en nabijheidsdiensten. Deze diensten situeren zich in verschillende domeinen: aanvullende 

thuishulp, buurtbeheer, renovatie en klus, ICT, kinderopvang, toerisme en mobiliteit.

In 2006 hadden 347 mensen een job binnen de lokale diensteneconomie in de stad Antwerpen: 
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ACTIES 2003 - 2006 STARTCENTRA EN ACTIVITEITENCOÖPERATIE
■ 2003 ■ 2004 ■ 2005 ■ 2006

258 mensen uit de kansengroepen, met 89 omkaderingspersoneelsleden.

In 2006 werden 135 nieuwe acties op stap naar werk gerealiseerd. Dit is een stijging van 35% t.o.v. 

2005. De acties bereikten 137 werkzoekenden. Met deze nieuwe acties in 2006 bereikten we bijna 

dubbel zoveel werkzoekenden als in 2005. Wie de voorbije jaren al in een duurzame tewerkstelling 

stapte, komt niet voor in deze cijfers van 2006.

Evoluties: 

• In 2006 was er een uitbreiding van de buurtdiensten aanvullende thuishulp, alsook een sterke 

groei in de buurtbeheerbedrijven onder meer door de opstart van de jongerenploeg JA.AP.

• Het aantal OKiDOplaatsen nam toe door de uitbreiding van OKiDO KOKAV, de opstart van OKiDO 

Merksem en OKiDO 3+. 

• Het Beheerbedrijf Toerisme startte op in 2006.

3.2.2 Startcentra en activiteitencoöperatie

In 2006 steeg het aantal acties op stap naar werk met 83%. Er werden 249 acties geregistreerd. 
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De acties opgezet in het domein startcentra en activiteitencoöperatie bereikten 245 werkzoeken-

den. In 2006 bereikte dit domein 134 werkzoekenden. 229 werkzoekenden vonden werk als invoeg-

medewerker, wat een toename is van bijna 100 t.o.v. 2005.

3.4 ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID !ANTWERK¡

In 2006 en 2007 pakt de Stad Antwerpen samen met de VDAB en het OCMW de jeugdwerkloosheid 

extra aan. Er worden sinds 2006 verschillende acties opgezet voor -25 jarigen die ingeschreven zijn 

als werkzoekende bij VDAB, woonachtig zijn in Antwerpen en kortgeschoold zijn. 

De opstart van het project verliep met enige vertraging omwille van de complexiteit van het project 

en de subsidiestructuur. In 2006 bereikten de acties van !ANTWERK! in totaal 738 werkzoekende 

jongeren.

Dankzij het project kwam er in de loop van 2006 ook een goed overleg- en samenwerkingsmodel tot 

stand tussen de Stad, de VDAB en het OCMW. 

De acties van het jeugdactieplan !ANTWERK¡ zijn opgesplitst in twee luiken.

Voor het eerste Luik van het jeugdactieplan !ANTWERK! is VDAB de regisseur. De stad draagt bij tot 

de fi nanciering van de verschillende acties. Binnen het eerste Luik werd er een jongerenwerkwinkel 

uitgebouwd en worden er voortrajecten en beroepsopleidingen georganiseerd. 

Als regisseur van het tweede Luik zorgde de Stad voor de uitbouw van volgende acties:

Uitbouw buurt- en nabijheidsdiensten

In 2006 startte de stad met de uitbouw van 6 buurt- en nabijheidsdiensten. Hierdoor krijgen 50 

voltijdse equivalenten de mogelijkheid werkervaring op te doen met een contract van onbepaalde 

duur. Het blijft wel de doelstelling de jongeren op termijn te laten doorstromen naar de reguliere 

arbeidsmarkt. In 2006 gingen er twee grote projecten van start: 

 Jongeren Actieplan Antwerpen Proper (JA.AP)

 De jongerenbuurtbeheerploeg JA.AP van het buurtbeheerbedrijf MANUS zorgt voor een betere 

leefbaarheid in de Antwerpse buurten door het verwijderen van zwerfuil op straten, wegen, 

pleintjes en parken. Deze buurtdienst startte op in mei 2006 en stelde in hetzelfde jaar 22 

jongeren tewerk. De jongeren worden tijdens hun tewerkstelling ondersteund door een bege-

leider en krijgen beroepsgerichte opleiding. In 2007 wil JA.AP haar buurtgerichte aanpak nog 
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verder uitdiepen door meer samenwerkingsovereenkomsten met scholen, verenigingen en 

buurtwerkingen, enz. aan te gaan.

 Jongeren voor Senioren

 In augustus 2006 startte het OCMW Antwerpen de buurtdienst ‘Jongeren voor Senioren’ op, 

en creëerde ze hiermee 20 voltijdse tewerkstellingsplaatsen voor jongeren. In 2006 gingen er 

15 jongeren aan de slag in deze buurtdienst. 

 Een deel van de jongeren wordt ingeschakeld als mobiliteitsmedewerker. Zij staan in voor een 

betere bereikbaarheid van de dienstencentra voor senioren uit de buurt (bijv. begeleiding van 

een persoon met een rolstoel). Een andere groep jongeren voert karweien uit bij senioren 

in de buurt. De focus ligt hier voornamelijk op tuinonderhoud en opfriswerkjes in de woning 

(bijv. schilderen).

Stad en OCMW als werkgever

 Jongeren in een werkervaringstraject bij de Stad (WEP-plus)

 De stad creëerde in 2006 8 extra werkervaringsplaatsen voor langdurig werkzoekende jonge-

ren. De jongeren doorlopen gedurende één jaar een intensief begeleid werkervaringstraject bij 

verschillende stadsdiensten. Op het einde van dit traject, worden zij begeleid in hun zoektocht 

naar werk. 

 In 2006 zijn effectief 8 jongeren gestart met een werkervaringstraject bij de Stad.

 Stageplaatsen voor jongeren uit het Deeltijds onderwijs

 Voor heel wat leerlingen uit het Deeltijds onderwijs is het bijzonder moeilijk om naast hun 

deeltijdse opleiding een werk te vinden. De stad engageerde zich om voor deze leerlingen 

extra stageplaatsen te creëren. In 2006 deden 14 jongeren stage bij de Stad.

 De stad heeft de ambitie het aantal stageplaatsen in 2007 sterk op te drijven, om op termijn 

50 stageplaatsen te realiseren voor deze doelgroep. 

 Jongerencoaches werk (artikel 60)

 In samenwerking met het OCMW Antwerpen, de Acht en Sité startte de stad in 2006 het 

proefproject ‘Jongerencoaches werk’ op. Met dit project bieden we 10 jongeren de mogelijk-

heid een opleiding ‘Jeugd en gehandicaptenzorg’ te volgen in combinatie met een stage in het 

jeugdwerk. De jongeren die in januari 2007 slagen, kunnen voor een jaar in deze sector aan de 

slag met een artikel 60 contract.
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 De toeleiding naar dit project verloopt moeizaam. In oktober 2006 zijn 8 jongeren gestart in 

de opleiding. 

Jongeren Competentiecentrum KAVKA

• In april 2006 startte de ontwikkeling van het Jongerencompetentiecentrum KAVKA. 

• Er wordt gewerkt aan de competenties van jongeren door hen te betrekken bij zinvolle activitei-

ten, in dit geval de uitbouw van een polyvalente fuifzaal. Het doel is aan jongeren een nuttige 

vrijetijdsbesteding te bieden en van hieruit een overstap naar de arbeidsmarkt te realiseren. In 

2007 willen we voor verschillende jongeren een competentierapport opmaken. 

• Het project bevindt zich momenteel nog in een experimentele fase. De doelstelling is in het na-

jaar van 2007 de eerste resultaten inzake competentieontwikkeling en transitie naar de arbeids-

markt te kunnen voorleggen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De stad heeft in 2006 als “bewuste klant” een aantal proefprojecten en beleidsmatige initiatieven op-

gestart om sociale, ethische en ecologische doelstellingen in te schrijven in de overheidsopdrachten:

• Het ESF-project “BPA-W, een Bijzonder Plan van Aanleg naar Werk” wordt gerealiseerd in samen-

werking met de sociale partners van de Antwerpse bouwsector. Het plan onderzoekt de introduc-

tie van sociale, ethische en ecologische doelstellingen in de uitvoering van grote investerings-

werken. In een aantal concrete pilootprojecten wordt bekeken hoe de instroom en begeleiding 

van Antwerpse kansengroepen, voornamelijk jongeren, kan worden bevorderd. 

• De stad participeert in het project “lokale besturen willen maatschappelijk verantwoord onderne-

men verankeren” van de VVSG dat een leidraad en juridische checklist aanlevert voor de integra-

tie van sociale criteria in overheidsopdrachten.

• Er werd een stedelijke expertisewerkgroep opgestart die voorgaande projecten opvolgt en 

beleidsmatig implementeert.

• De stad neemt een rol op als katalysator door MVO te stimuleren en te faciliteren bij bedrijven 

en organisaties met een publiek/privaat karakter in Antwerpen. Er wordt voornamelijk samen-

gewerkt met ondernemingen of organisaties met een grote relevantie en specifi eke meerwaarde 

naar jongeren toe. Tegelijkertijd wordt gezocht naar afstemming en synergie met zoveel moge-

lijk partners die op het terrein van MVO een rol vervullen, bijvoorbeeld door de opstart van een 

lokaal MVO-platform met de werkgeversorganisaties Voka-Kamers van Koophandel Antwerpen-

Waasland, VKW Antwerpen-Mechelen en Unizo Antwerpen-Mechelen. 
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Het actieplan Jeugdwerkloosheid !ANTWERK¡ loopt ten einde in december 2007. In het jaarverslag 

van 2007 zullen de volledige resultaten van het actieplan 2006-2007 geëvalueerd worden. 

3.5 MONITORING EN ONDERZOEK

3.5.1 Arbeidsmarktmonitor

De arbeidsmarktmonitor verscheen in 2006 in 4 edities. De monitor is raadpleegbaar op de website 

van de stad Antwerpen. Dit instrument is de basis voor een degelijk onderbouwd werkgelegenheids-

beleid dat inspeelt op de evoluties op de arbeidsmarkt. 

3.5.2 Tewepro

In 2006 werd de databank TeWePro verder geoptimaliseerd. Sommige promotoren ervaren de re-

gistratie in TeWePro als extra werklast. Het blijft belangrijk nauw samen te werken met de promo-

toren en hen voldoende te ondersteunen om een volledige en juiste registratie te realiseren. Deze 

rapportage is hiervan het resultaat.
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Stad Vlaams Vlaams

1 Versterking concurrentiepositie op arbeidsmarkt
1.1 Toeleiding, screening en begeleiding

Coördinatie werkwinkels WNE, arbeidsmarkt 116.588 9.086 107.502 0

Toeleiding werkwinkels WNE, arbeidsmarkt 19.094 0 0 19.094

Coördinatie netwerk werkwinkels WNE, arbeidsmarkt 42.646 0 0 42.646

Werkwijzers Vitamine W 577.377 0 577.377 0

Instant A Labor X 52.000 52.000 0 0

subtotaal 807.705 61.086 684.879 61.740

1.2 Nuttige inschakeling

PWA PWA 190.000 0 190.000 0

Proeftuin jongeren Vitamine W 167.602 0 167.602 0

Jobcoaching en modulaire vorming Stad Antwerpen 708.461 6.000 0 0

Haventornado’s Werkvormm 75.000 75.000 0 0

Betet Skara Betet Skara 31.690 5.000 26.690 0

subtotaal 1.172.753 86.000 384.292 0

1.3 Sectorale opleiding en werkervaring

Bouw

Bouwpool Antwerpen FVB 390.031 390.031 0 0

subtotaal 390.031 390.031 0 0

Metaal

Sociale Scheepswerf Werkvormm 308.417 62.389 246.028 0

Opleiding automechanica K+ LWP Garage 85.498 85.498 0 0

D2 automechanica LWP Garage 114.732 0 0 0

Algemeen technisch Nederlands LWP Garage 7.840 7.840

GSM-masten Plus uitzendkrachten 35.237 35.237 0 0

D2 Steunpunt Tewerkstelling Steunpunt Tewerkstelling 109.974 0 0 0

Voertuigenonderhoud TISO 64.943 64.943 0 0

subtotaal 726.641 255.907 246.028 0

Tertiair & ICT

Opleidingscentrum ATEL 194.580 194.580 0 0

Cluster tertiair ATEL 35.469 35.469 0 0

K@ns ATEL 14.500 14.500 0 0

Domotica / alarm TISO 18.005 18.005 0 0

subtotaal 262.554 262.554 0 0

Transport & Logistiek

Vooropleiding vrachtwagenchauffeur KIEM 66.636 66.636 0 0

Vooropleiding buschauffeur TIVO/Domino 6.934 6.934 0 0

Maritiem Bediende TISO 11.682 11.682 0 0

Cluster logistiek domino TIVO/Domino 197.611 197.611 0 0

Verhuizer / goederenbehandelaar TISO 6.214 6.214 0 0

Magazijn TIVO 1.487 1.487 0 0

D2 werk in zicht TIVO 379.892 0 0 0

D2 public offi ce kanaalcommunicatie BOM 54.000 0 0 0

D2 WEP matroos en scheepsonderhoud BOM 57.600 0 0 0

Opleiding tot matroos De Trotter 29.853 29.853 0 0

Module rekenen TIVO 1.824 1.824 0 0

subtotaal 813.733 322.241 0 0

Horeca

Hulpkok PCVOA 13.284 13.284 0 0

Vooropleiding horeca YWCA 37.225 37.225 0 0

Keukenhulp Werkvormm 52.163 52.163 0 0

subtotaal 102.672 102.672 0 0
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Stad Urban2 
doelstel. 2

Sec-
toren VDAB Boven-

lokaal OCMW Andere

0 0 0 0 0 0 0 0 116.588

0 0 0 0 0 0 0 0 19.094

0 0 0 0 0 0 0 0 42.646

0 0 0 150.000 640.656 0 0 790.656 1.368.033

0 0 0 0 0 0 176.800 176.800 228.800

0 0 0 150.000 640.656 0 176.800 967.456 1.775.161

0 0 0 0 0 0 171.357 171.357 361.357

0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 177.602

702.461 0 0 0 0 0 15.000 15.000 723.461

0 0 0 0 0 375.000 156.060 531.060 606.060

0 0 0 0 35.190 0 39.289 74.479 106.169

702.461 0 0 0 35.190 375.000 391.706 801.896 1.974.649

0 0 400.420 400.000 9.422 0 0 809.843 1.199.874

0 0 400.420 400.000 9.422 0 0 809.843 1.199.874

0 0 0 54.379 0 355.250 0 409.629 718.046

0 0 0 0 107.938 0 104.000 211.938 297.436

0 114.732 0 0 229.465 0 0 229.465 344.197

0 0 7.840

0 0 12.800 0 0 45.180 24.800 82.780 118.017

0 109.974 0 0 219.948 0 0 219.948 329.922

0 0 0 0 0 0 0 0 64.943

0 224.706 12.800 54.379 557.351 400.430 128.800 1.153.760 1.880.401

0 0 0 350.040 1.391.287 0 359.666 2.100.993 2.295.573

0 0 0 0 14.030 0 0 14.030 49.499

0 0 0 0 0 0 15.043 15.043 29.543

0 0 10.990 0 12.350 0 85.494 108.834 126.839

0 0 10.990 350.040 1.417.667 0 460.204 2.238.901 2.501.455

0 0 51.723 34.997 0 0 0 86.720 153.356

0 0 0 1.569 0 0 0 1.569 8.503

0 0 95.860 0 13.156 0 141.098 250.115 261.796

0 0 0 427.142 0 0 30.500 457.642 655.253

0 0 43.000 0 10.972 0 84.707 138.679 144.893

0 0 0 0 0 0 6.622 6.622 8.109

0 379.892 0 0 759.784 0 0 759.784 1.139.676

0 54.000 0 0 108.000 0 0 108.000 162.000

0 57.600 0 0 115.200 0 0 115.200 172.800

0 0 0 0 0 0 89.129 89.129 118.982

0 0 0 399 0 0 0 399 2.223

0 491.492 190.583 464.107 1.007.112 0 352.057 2.013.859 2.827.591

0 0 13.284 13.284 0 0 44.501 71.069 84.353

0 0 0 22.206 0 0 22.725 44.931 82.155

0 0 25.000 52.163 0 0 0 77.163 129.327

0 0 38.284 87.653 0 0 67.226 193.163 295.835
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Zorg en schoonmaak

Cluster Zorg & Schoonmaak Vitamine W 219.010 219.010 0 0

D2 Cluster Zorg & Schoonmaak Vitamine W 782.075 0 0 0

subtotaal 1.001.085 219.010 0 0

Groensector

Groen CEON 65.000 65.000 0 0

Opleiding groen TISO 5.965 5.965 0 0

Werkervaring groen Natuurpunt 55.600 55.600 0 0

subtotaal 126.564 126.564 0 0

Cultuur en podiumkunsten

Assistent podiumtechnieker De Singel 35.000 35.000 0 0

Assistent productieleider De Singel 38.840 38.840 0 0

Videoreporter OFF TV 39.000 39.000 0 0

subtotaal 112.840 112.840 0 0

Bewakingssector

Bewakingsagent TIVO 31.445 31.445 0 0

subtotaal 31.445 31.445 0 0

Milieu

D2 CEON BOM/CEON 290.791 0 0 0

subtotaal 290.791 0 0 0

Opl. fi tness- en aerobicinstructeur DFO 4.400 4.400 0 0

subtotaal 4.400 4.400 0 0

subtotaal 3.862.756 1.827.664 246.028 0

1.4 Samenwerking met onderwijs

Brug & trajectbegeleiding TISO 517.934 0 517.934 0

Brug & trajectbegeleiding TIVO 441.186 0 441.186 0

Stage als opstap naar werk De Acht 52.725 0 52.725 0

subtotaal 1.011.845 0 1.011.845 0

1.5 jobobstakels

Wachtkamer NT2 HvN 18.040 18.040 0 0

Mobiliteit (Servicelijn/Uitleen fi etsen/

Fietsschool/ Snormobiel/ Havenbusje/ 

Rijbewijzen)

WNE, 

arbeidsmarkt / Educar
151.424 131.736 0 19.688

Gestolen en gevonden fi etsen De Kringwinkel 34.626 34.626 0 0

Instant V Labor X 4.000 4.000 0 0

subtotaal 208.090 188.402 0 19.688

2 Ontwikkeling jobaanbod
2.1 Lokale diensteneconomie

Steunpunt WNE, arbeidsmarkt 277.253 51.777 61.837 163.639

Dienstenwijzer-Dienstencheques WNE, arbeidsmarkt 14.044 14.044 0 0

OKiDO Borgerhout t Lieverdje 48.503 48.503 0 0

OKiDO KOKAV KOKAV 38.376 38.376 0 0

OKiDO Deurne Zuid t Lieverdje 103.774 61.303 0 42.472

OKiDOmobiel Stekelbees 42.501 0 0 42.501

OKiDO Merksem Stekelbees 49.496 0 0 49.496

Buurtdienst Antwerpen - Noord Buurtservice 25.000 25.000 0 0

Buurtdienst Centrum - Linkeroever Sociale Familiezorg 30.000 10.000 0 20.000

Buurtdienst ICT dot.kom Buurtdienst dot.kom 25.767 20.000 0 5.767

Cyberkelder De Acht 1.233 0 0 1.233

Buurtbeheerbedrijven Manus 613.552 252.795 0 360.757

Fietshaven BOM - Vitamine W 57.128 12.234 0 44.894

Beheerbedrijf toerisme Werkvormm 40.290 25.290 0 15.000

Nabijheidsdienst toerisme Werkvormm 103.504 0 0 103.504

Equal Labourforneighbour WNE, arbeidsmarkt 211.219 41.333 0 169.886

subtotaal 1.681.641 600.655 61.837 1.019.149

2.2 Startcentra

Startcentrum Wolkammerij 61.750 43.750 18.000 0

Startcentrum Kempische Brug 61.750 43.750 18.000 0

subtotaal 123.500 87.500 36.000 0

TOTAAL 8.868.290 2.851.307 2.424.881 1.100.577
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0 0 0 31.300 148.740 0 82.380 262.420 481.430

0 782075 0 0 1.564.150 0 0 1.564.150 2.346.225

0 782.075 0 31.300 1.712.890 0 82.380 1.826.570 2.827.655

0 0 0 27.150 184.206 0 265.223 476.579 541.579

0 0 0 0 11.472 0 113.375 124.846 130.811

0 0 0 0 111.376 0 0 111.376 166.975

0 0 0 27.150 307.054 0 378.597 712.801 839.365

0 0 0 29.017 0 0 29.700 58.717 93.717

0 0 0 51.174 0 0 28.300 79.474 118.314

0 0 0 0 0 0 44.424 44.424 83.424

0 0 0 80.191 0 0 102.424 182.615 295.455

0 0 0 0 19.623 0 43.465 63.088 94.532

0 0 0 0 19.623 0 43.465 63.088 94.532

0 290.791 0 0 597.269 0 0 597.269 888.060

0 290.791 0 0 597.269 0 0 597.269 888.060

0 0 4.690 0 0 0 4.690 9.380 13.780

0 0 4.690 0 0 0 4.690 9.380 13.780

0 1.789.064 657.767 1.494.819 5.628.389 400.430 1.619.842 9.801.247 13.664.002

0 0 0 0 469507,13 0 332759,9 802.267 1.320.201

0 0 0 0 298288 0 0 298.288 739.474

0 0 0 0 97434 0 0 97.434 150.159

0 0 0 0 865.229 0 332.760 1.197.989 2.209.834

0 0 4.515 0 0 1.957 6.472 24.512

0 0 0 0 0 0 0 0 151.424

0 0 0 0 0 0 50.700 50.700 85.326

0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 16.000

0 0 0 16.515 0 0 52.657 69.172 277.263

0 0 0 0 0 0 0 0 277.253

0 0 0 0 0 0 0 0 14.044

0 0 0 0 0 235.972 235.972 284.475

0 0 0 0 0 15266 55.642 70.908 109.284

0 0 0 0 0 42.472 78.457 120.928 224.703

0 0 0 0 115.863 0 19.095 134.958 177.459

0 0 0 0 59.780 0 41.136 100.916 150.411

0 0 0 0 0 25.000 96.000 121.000 146.000

0 0 0 0 0 30.000 152.453 182.453 212.453

0 0 3.000 110.300 0 10.000 3.800 127.100 152.867

0 0 0 0 0 0 0 0 1.233

0 0 0 627.136 25.000 0 2.236.501 2.888.637 3.502.189

0 0 0 0 0 0 0 0 57.128

0 0 0 0 43.605 0 32.891 76.496 116.786

0 0 0 0 0 168.000 0 168.000 271.504

0 0 0 0 0 0 0 0 211.219

0 0 3.000 737.436 244.248 290.738 2.951.946 4.227.367 5.909.008

0 0 0 124.000 0 15.559 139.559 201.309

0 0 0 123.947 0 10.596 134.543 196.293

0 0 0 0 247.947 0 26.155 274.102 397.602

702.461 1.789.064 660.767 2.398.770 7.661.659 1.066.168 5.551.866 17.339.230 26.2007.519
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In zitting van 14 november 2005 keurde de gemeenteraad de principes van het personeelsstatuut, 

een voorontwerp van arbeidsreglement en personeelsbehoeftenplan goed. 

In zitting van 17 februari 2006 keurde de raad van bestuur van WNE het personeelsstatuut, het 

arbeidsreglement en het personeelsbehoeftenplan goed.

De basispersoneelsformatie van WNE werd op 25 medewerkers vastgesteld. Het bedrijf voorziet vijf 

functiegroepen, waarvoor bij de aanwerving eenzelfde diplomaniveau wordt vereist:

FUNCTIEGROEP WNE

Functie Aantal Weddenschaal Krachtlijnen 

Comité C1

Niveau 1 Directeur 1 A5a-A5b

Niveau 2 Coördinatoren 3 A4a – A4b

Niveau 3 Consulenten 16 A1a – A1b – A2a 

Niveau 4 Medewerker 3 B1-B2-B3

Niveau 5 Logistieke medewerker 2 C1-C2-C3

25

De personeelsformatie wordt verantwoord in het personeelsbehoeftenplan. Het personeelsbehoef-

tenplan omvat ook een organogram, functiebeschrijvingen en gegevens met betrekking tot de 

fi nanciële haalbaarheid. Het organogram en de functiebeschrijvingen liggen ter inzage op het 

secretariaat van Werk en Economie. 

Aanvullend aan het personeelsbehoeftenplan kunnen tijdelijke medewerkers op tijdelijke project-

middelen worden aangetrokken. In 2006 werd dat tijdelijk projectenkader als volgt samengesteld:

FUNCTIEGROEP WNE

Functie Aantal Weddenschaal Kracht-

lijnen Comité C1

Niveau 3 Consulenten 14 A1a – A1b – A2a 

Niveau 4 Medewerker 3 B1- B2- B3

Niveau 5 Logistieke medewerker 1 C1- C2- C3

Niveau 6 Logistiek assistent 1 E1 – E2 - 

18
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Het personeelsbehoeftenplan werd in eerste instantie ingevuld met de betrokken werknemers van 

vzw MVPA/SPRA en Sociale Zaken/vzw CISO. De principes van CAO32bis inzake overname van perso-

neel werden toegepast. Dat wil zeggen dat de betrokken werknemers in beginsel werden overgeno-

men met behoud van rechten (behoud brutoloon, behoud arbeidsrechtelijke anciënniteit, ...). Voor 

de functies waarvoor geen geschikte kandidaten van de stad of de betrokken vzw’s weerhouden zijn 

en voor alle nieuwe openstaande vacatures, werd een gepaste wervings- en selectieprocedure opge-

start. De selectie geschiedt door een examenjury van minimum vier leden, waarbij steeds minstens 

evenveel externe als interne juryleden deelnemen. De examenjury moet vertegenwoordigd zijn door 

zowel mannen als vrouwen. 

In zitting van 22 december 2006 keurde de raad van bestuur een voorstel voor harmonisering van 

de statuten goed. Het sociaal SD Worx werkte daarvoor een modelovereenkomst uit. Die harmoni-

sering zorgt ervoor dat iedereen onder dezelfde regeling valt op het vlak van onder meer uurrege-

ling, verlofdagen, kosten eigen aan de werkgever, indexering van de lonen en de toepassing van de 

sectorale lonen C1.

Eind december 2006 werkten bij het bedrijf 35 werknemers verbonden met een arbeidsovereen-

komst en 1 ter beschikking gestelde ambtenaar.

De personeelskosten voor 2006 bedroegen 1 808 207 Euro. (inclusief consolidatie MVPA)

WNE valoriseert nuttige ervaring in de privésector, de publieke sector of als zelfstandige. Het moet 

gaan om dienstige ervaring voor de functie waarvoor aangeworven wordt. De keuze om hoofd-

zakelijk met werknemers te werken is in het budgettair voordeel van de stad. Zo moeten er geen 

reserves worden opgebouwd tot dekking van toekomstige pensioenlasten.
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1. INLEIDING

De jaarrekening werd voorbereid door de directeur en de fi nancieel verantwoordelijke van WNE 

en het boekhoudkantoor Candeva. Ze omvat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening 

en de toelichting bij de jaarrekening. De voorliggende jaarrekening werd gecontroleerd en goed-

gekeurd door Ernst & Young bedrijfsrevisoren. 
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2. BALANS NA WINSTVERDELING

fi nancieel 

plan

31/12/2006

Actief

 

20/28 Vaste activa 83.700 152.901

  

22/27 Materiële vaste activa 80.000 137.369

  

23 Installaties, machines en uitrusting 80.000 105.471

232000 Kantooruitrusting & informatica 465.000 217.788

232090 Geboekte afschrjvingen -385.000 -112.316

  

24 Meubilair en rollend materieel 0 31.898

240000 Meubilair 0 18.101

240090 Geboekte afschrijvingen 0 -3.685

241000 Personenwagens 0 19.162

241090 Geboekte afschrijvingen 0 -1.680

  

28 Financiële vaste activa 3.700 15.531

284000 Participatie NV Stadsprojecten 0 500

288000 Huurwaarborg 3.700 15.031

  

29/58 Vlottende activa 4.237.395 9.532.399

  

40/41 Vorderingen op ten hoogste één jaar 832.530 4.583.167

  

40 Handelsvorderingen 7.000 89.975

400000 Handelsdebiteuren (klanten) 7.000 35.240

404000 Nog op te stellen facturen 0 10.000

404100 Te ontvangen creditnota’s 0 44.735

  

41 Overige vorderingen 825.530 4.493.192

414000 Te ontvangen intresten 42.500 66.487

414100 Te ontvangen toelagen 783.030 4.426.704

  

54/58 Liquide middelen 3.404.865 4.945.628

550000 Dexia 068-2328700-48 104.865 715.258

550100 Dexia 088-2314118-81 3.300.000 3.930.104

550110 Dexia 091-0131307-95 0 300.000

570000 Kas 0 266

  

490/1 Overlopende rekeningen 0 3.604

490000 Over te dragen kosten 0 3.604

Totaal actief  4.321.095 9.685.300
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fi nancieel 

plan

31/12/2006

Passief

10/15 Eigen vermogen 2.576.700 2.348.471

  

13 Bestemde fondsen 1.841.700 2.348.471

131000 Fonds sociaal passief 1.131.000 604.571

132000 Fonds projecten 710.700 1.743.900

  

140 Overgedragen resultaten 735.000 0

140000 Overgedragen resultaat vorige jaren 785.000 0

140000 Resultaat van het boekjaar -50.000 0

17/49 Schulden 1.744.395 7.336.829

42/48 Schulden op ten hoogste één jaar 1.548.637 3.476.621

  

44 Handelsschulden 44.064 246.289

440000 Leveranciers 44.064 161.124

444000 Te ontvangen facturen 0 85.164

  

45 Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten 411.224 210.829

450/3 Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten 52.120 9.218

451000 Te betalen btw 0 7.476

453000 Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng 52.120 1.742

  

454/9 Bezoldigingen en sociale lasten 359.104 201.610

454000 Te betalen RSZ 65.149 1.590

455000 Te betalen lonen 0 2.111

456000 Voorzieningen vakantiegeld 293.955 197.924

457000 Tussentijdse voorziening eindejaarspremies 0 0

459000 Te betalen maaltijdcheques 0 -14

  

47/48 Overige schulden 1.143.349 3.019.504

482100 Door te storten toelagen 60.000 324.358

483100 R/C VZW MVPA 0 76.052

489000 Te betalen saldo’s projecten derden 1.033.349 2.619.093

489900 Overige schulden 50.000 0

  

492/3 Overlopende rekeningen 195.758 3.860.208

493100 Over te dragen toelagen 195.758 3.860.208

  

Totaal passief  4.321.095 9.685.300
   



68

3. RESULTATENREKENING

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING      

Budget WNE 31/12 MVPA 

31/12

Totaal 

31/12

737100 Toelagen regulier basis) 3.449.970 3.024.989 -118.487 2.906.502

737110 Toelagen regulier (bijk projecten) 800.000 543.003 0 543.003

737200 Toelagen Stedenfonds 3.380.781 2.962.703 0 2.962.703

737300 Toelagen Vlaams Gewest 841.529 925.830 25.000 950.830

737400 Toelagen VDAB 75.847 58.550 0 58.550

737500 Toelagen Federaal (icl MIF) 50.000 55.312 0 55.312

737700 Toelagen Urban 2 606.500 127.093 10.843 137.936

737800 Toelagen Doelstelling 2/Doelstel- 550.820 369.460 72 369.532

737900 Toelagen Equal 92.670 142.725 0 142.725

746000 Doorgerekende kosten 0 71.452 30 71.482

751200 Ontvangen intresten 90.000 80.640 12.481 93.121

791100 Onttrekking fonds projecten 660.641 21.574 0 21.574

10.598.758 8.383.331 -70.062 8.313.270

603000
Uitvoeringsovereenkomsten 

derden
-5.030.093 -5.811.873 0 -5.811.873

611100 Huur en huurlasten -341.792 -85.809 -7.853 -93.662

611200 Onderhoud en herstellingen -81.698 -38.962 -877 -39.839

612100 Energie en onderhoudsproducten -31.397 -13.455 -305 -13.760

612200 Drukwerken en kantoormatiaal -41.198 -88.993 -6.338 -95.332

613200 Erelonen -289.190 -89.082 -12.887 -101.969

613300 Dienstverlenende organisaties -2.166.459 -207.263 1.918 -205.345

613500 Verzekeringen (gn personeel) -5.460 -5.993 -147 -6.141

614300 Verplaatsingskosten -65.789 -10.200 -2.920 -13.120

615100 Vergader- en onthaalkosten -18.244 -103.662 -1.131 -104.793

615200 Marketing en rapporteringen -336.520 -86.988 -153 -87.141

615300 Vorming en documentatie -32.804 -10.433 -756 -11.190

615400 Bijdragen en lidgelden -3.140 -872 -194 -1.067

616100 Post en verzendingskosten -15.084 -8.353 -612 -8.965

616200 Telefoon, telefax, internet -19.498 -34.486 -4.532 -39.018

617000 Interim en aanverwante -30.000 -54.799 0 -54.799

-8.508.366 -6.651.223 -36.788 -6.688.011

620200 Bruto-lonen -1.472.482 -1.096.243 -96.825 -1.193.068

621200 RSZ werkgever -463.934 -337.847 -28.722 -366.569

623200 Bijkomende personeelskosten -80.685 -243.255 -5.315 -248.570

-2.017.101 -1.677.346 -130.861 -1.808.207

630200 Afschrijv. materiële vaste activa -38.198 -39.921 -77.328 -117.249

640000
Gemeente- & provinciebelastin-

gen
0 -2.032 0 -2.032

640100 Roerende voorheffi ng -13.500 -12.322 -1.530 -13.852

-13.500 -14.354 -1.530 -15.884

650000 Betaalde intresten 0 -59 0 -59

656000 Bankkosten 3 -428 -68 -496

3 -487 -68 -556

Totaal directe kosten -10.577.162 -8.383.331 -246.575 -8.629.906

Totaal kosten -10.577.162 -8.383.331 -246.575 -8.629.906

Saldo  21.596 0 -316.637 -316.636
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4. ALGEMENE TOELICHTING 

Boekhoudkundig referentiestelsel

Vanaf 1 januari 2006 moeten alle VZW’s een boekhouding voeren overeenkomstig de nieuwe wet-

telijke bepalingen. Aangezien WNE volgens deze nieuwe wetgeving als een zeer grote VZW wordt 

beschouwd, is zij verplicht een boekhouding te voeren en een jaarrekening op te maken overeen-

komstig de bepalingen van de Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de 

ondernemingen. Het Koninklijk besluit van 19 de¬cember 2003 (B.S. 30 december 2003) past de 

verplich¬tingen die voor de verenigingen voortvloeien uit deze wet verder aan, in overeenstemming 

met de bijzondere aard van hun werkzaamheden en hun wettelijk statuut.

Er moet ook een jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank worden neergelegd, 

volgens het volledig schema. Daarenboven moet de jaarrekening worden gecontroleerd door een 

commissaris die lid is van het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). 

Integratie activiteiten VZW’s WSA en MVPA

In het kader van de herstructurering van de VZW’s van de stad Antwerpen werd beslist de VZW 

MVPA te ontbinden, en de activiteiten van de VZW’s MVPA (economie) en WSA/CISO (arbeidsmarkt) 

onder te brengen onder de geherstructureerde VZW WSA, heden WNE genoemd.

Voor deze geïntegreerde activiteiten werd door de Gemeenteraad een fi nancieel plan goedgekeurd 

met betrekking tot het ganse werkingsjaar 2006.

De feitelijke integratie van de activiteiten werd afgerond door de overname van de personeelsle-

den vanuit de VZW CISO (1/1/2006), de overname van de personeelsleden vanuit de VZW MVPA 

(1/3/2006) en de verhuis van de diensten die aan de Grote Markt waren gevestigd, naar de Meir 21 

(31/3/2006).

De ontbinding van de VZW MVPA en de overname van alle activiteiten werd bekrachtigd door de 

Algemene Vergadering van WNE (19/6/2006) en MVPA (26/6/2006).

Gezien het feit dat tot en met 31/3/2006 de beide activiteiten (economie en arbeidsmarkt) nog op 

gescheiden adressen waren gevestigd, werden alle transacties tot en met 31/3 duidelijk onderschei-

den in de beide boekhoudingen opgenomen. Na de volledige operationele integratie (1/4) werden 

alle gebruikelijke verrichtingen verwerkt binnen de VZW WNE, en werden binnen de VZW MVPA 

uitsluitend nog transacties geboekt die specifi ek te maken hebben met de vereffening, en rechtzet-

tingen van het verleden.

Ondanks het feit dat de jaarrekeningen van de VZW’s WNE en MVPA in vereffening juridisch strikt 
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gescheiden zijn, werd in de analytische begrotingsopvolging toch ook een geconsolideerde resulta-

tenrekening opgenomen. Dit omdat de werking in 2006 operationeel als één geheel moet worden 

beschouwd, en ook als dusdanig naar de verschillende subsidiërende overheden werd gerappor-

teerd.

5. TOELICHTING BIJ DE BALANS

ACTIVA

20/28 Vaste activa

De investeringen zijn aanzienlijk lager dan begroot. Eén van de redenen hiervoor is dat het materieel 

dat werd overgenomen van de VZW MVPA vrijwel integraal afgeschreven was, en dat dit afgeschre-

ven materieel aan netto boekwaarde werd opgenomen.

De activa werden lineair, op basis van het werkelijk aantal dagen gebruik, afgeschreven met de 

volgende percentages:

• Kantoormaterieel (PC’s en aanverwante): 20%, 25% en 33,3%

• Meubilair: 10% en 20%

• Personenwagens: 20%

40 Handelsvorderingen

De openstaande klanten betreffen hoofdzakelijk facturen in het kader van de uitvoering van over-

heidsopdrachten (gunning fi etslease e.a.).

41 Overige vorderingen

De te ontvangen intresten betreft de intrest over het kalenderjaar 2006, die op de bankrekening 

werd gestort begin januari 2007.

De te ontvangen toelagen betreffen de vorderingen op de stad Antwerpen, en de bovenlokale 

subsidiërende overheden, inbegrepen het contractueel overeengekomen gedeelte van de stedelijke 

cofi nanciering.

De vorderingen werden tegen nominale waarde ingeboekt op basis van de overeenkomsten die 

per programma werden afgesloten. Het merendeel van de vorderingen betreft dan ook het ganse 

bedrag dat wordt voorzien voor de uitvoer van het programma, en dat over meerdere jaren kan 

worden gespreid. 
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In geval van programma’s die voorafgaandelijk door MVPA of andere organisaties reeds gedeeltelijk 

werden uitgevoerd, werd uitsluitend het restbudget opgenomen.

De geboekte bedragen overschrijden ruimschoots de bedragen van de begroting, aangezien bij de 

opmaak van de begroting er werd van uitgegaan dat uitsluitend het gedeelte dat effectief opvraag-

baar is op basis van de gemaakte kosten zou worden opgenomen. 

Omwille van de transparantie werd bij de opmaak van de jaarrekening echter beslist het bedrag van 

het ganse programma op te nemen, op basis van de afgesloten overeenkomsten.

De overschrijding van de rubriek “41 Overige vorderingen” wordt echter gecompenseerd door de 

boeking op de rubriek “493 Over te dragen opbrengsten” (passief, overlopende rekeningen).

54/58 Liquide middelen

De VZW beschikt op 31/12/2006 over aanzienlijk wat liquide middelen, onder meer omwille van het 

feit dat de “te betalen saldo’s projecten derden” (passief, rubriek 489000) sterk zijn opgelopen tot 

2.619.093 €.

490/1 Overlopende rekeningen

De post “490000 Over te dragen kosten” betreft kosten die werden geboekt in 2006, maar betrek-

king hebben op 2007.

PASSIVA

131000 Bestemd fonds sociaal passief

Het bestemd fonds sociaal passief is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar, aangezien de vereffening van de 

VZW MVPA nog niet werd afgesloten, en het bestemd fonds sociaal passief van de VZW MVPA bijge-

volg nog niet kon worden overgenomen.

De resultaten van het boekjaar van de VZW WNE laten daarenboven niet toe dat het bestaande 

fonds wordt verhoogd (er is geen batig saldo), ook al is dit volgens een simulatie op basis van de 

formule Claeys wenselijk.

132000 Fonds werkgelegenheidsprojecten

In 2006 werd een onttrekking geboekt van 21.574 €, t.o.v. een budget van 660.641 €.

De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat er aanzienlijk meer terugnames van kosten werden geboekt 

voor projecten van vorige boekjaren, dan werd voorzien (378.002 € t.o.v. 100.000 € budget).
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44 Handelsschulden

De rubrieken “440000 Leveranciers” en “444000 Te ontvangen facturen” betreffen enderzijds de 

reeds ontvangen facturen van gewone leveranciers, en facturen ontvangen in 2007, die nog aan het 

boekjaar 2006 moeten worden toegerekend.

Afrekeningen van de stad, aanverwante VZW’s, en bovenlokale subsidïerende overheden werden 

gedetailleerd opgenomen onder de rubriek “47/48 Overige schulden”.

45 Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten

Ingevolge de uitvoering van opdrachten in het kader van de wetgeving inzake overheidsopdrachten 

(fi etslease e.a.) is de VZW ook gedeeltelijk BTW-plichtig, vandaar een saldo van 7.476 € ten laste van 

de BTW.

De ingehouden bedrijfsvoorheffi ng betreft de gebruikelijke voorheffi ng op de lonen, die wordt ver-

rekend via het sociaal secretariaat SDWorx.

De voorziening vakantiegeld betreft de gebruikelijke voorziening met betrekking tot de prestaties 

2006 (18,8% op de bruto lonen bedienden, 10,27% op 108% van de bruto lonen arbeiders).

47/48 Diverse schulden

De door te storten toelage betreft toelagen die de organisatie in 2006 heeft ontvangen, maar die 

niet volledig werden verantwoord door uitgaven.

Ingevolge de toepasselijke regelgeving, en het stedelijk reglement op de toelagen, moeten deze 

bedragen in beginsel terug ter beschikking worden gesteld van de subsidiegevers.

Van de reguliere toelagen die de stad vorig jaar ter beschikking stelde van WNE, is er 225.936 euro 

niet besteed.

De rubriek “489000 Te betalen saldo’s projecten derden” betreft te betalen saldo’s van overeen-

komsten die met derden werden afgesloten voor 31/12/2006, en die op balansdatum nog moeten 

worden afgerekend en/of uitbetaald.

493100 Over te dragen toelagen

Deze bedragen betreffen de overeenkomsten met bovenlokale subsidiërende overheden, inbegrepen 

het contractueel overeengekomen gedeelte van de stedelijke cofi nanciering.

De contractueel overeengekomen bedragen werden tegen nominale waarde ingeboekt op basis van 

de overeenkomsten die per programma werden afgesloten. 

In de mate dat subsidieerbare kosten werden gedragen worden de toelagen op deze rekeningen in 

resultaat genomen.

Zie ook de toelichting onder de rubriek “41 Overige vorderingen”.
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6. TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING

737100-737900 Toelagen regulier, stedenfonds, …

De kostprijs van de projecten werd berekend op basis van een analytische boekhouding, waarbij alle 

indirecte kosten op basis van het aantal FTE medewerkers worden versleuteld over de projecten (full 

cost). Op die manier is een volledig transparant overzicht mogelijk van de werkelijke kostprijs van de 

uitgevoerde acties.

Afhankelijk van de toepasselijke reglementering kan een gedeelte van de geboekte kosten (provisie 

vakantiegeld, bedragen boven het plafond van de aanvaarde overheadkosten, …) niet worden afge-

rekend bij sommige bovenlokale subsidiërende overheden. Deze bedragen werden bijkomend ten 

laste gelegd van de gewone begroting van de stad, als cofi nanciering.

746000 Doorgerekende kosten

Deze post betreft hoofdzakelijk de provisie vakantiegeld met betrekking tot de voormalige perso-

neelsleden van de VZW MVPA, die door WNE werd verhaald op MVPA aangezien bij de overname van 

de personeelsleden het vakantiegeld niet werd uitbetaald.

751200 Ontvangen intresten

De ontvangen intresten binnen WNE werden integraal aangewend voor de realisatie van uitvoe-

ringsovereenkomsten derden (arbeidsmarkt), aangezien de intresten op de fi nanciële reserves van 

MVPA nog binnen de VZW MVPA werden geboekt, en als dusdanig aan de cluster “economie” ten 

goede komen.

791100 Onttrekking fonds projecten

De onttrekking aan het fonds projecten kwam als volgt tot stand:

• Tekort uitvoeringsovereenkomsten derden  2.768 €

• Compensatie correcties toelagen vorige boekjaren 18.806 €

        21.574 €

603 Uitvoeringsovereenkomsten derden

Het totaal bestede bedrag van 5.811.573 € overtreft ruimschoots het budget van 5.030.093 €, 

maar dit is uitsluitend te wijten aan de bijkomende overeenkomsten in het kader van het project 

“Antwerk!”. Exclusief “Antwerk!” is er een besteding van 4.790.921 € in vergelijking met een budget 

van 5.030.093 €.
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Zoals de vorige jaren werd voor de boeking van de uitvoeringsovereenkomsten de waarderingsregel 

toegepast dat een afgesloten overeenkomst die een aanvang neemt in het boekjaar, ook volledig in 

dat boekjaar ten laste wordt genomen.

In de mate dat in latere boekjaren wordt vastgesteld dat de betrokken overeenkomst door de 

partners niet volledig wordt uitgevoerd, of er ten gevolge van controles door WNE bepaalde kosten 

worden verworpen, worden deze terugnames van kosten geboekt in het jaar waarin ze worden 

vastgesteld.

61 Diensten en diverse goederen

Globaal gezien blijft WNE ruimschoots binnen de grenzen van de vooropgestelde begroting. 

De indirecte kosten tikken (geconsolideerd met MVPA) af op 9.022 € per voltijds equivalente mede-

werker (9.000 budget), en de overheadkosten op 11.873 € (budget 12.546 €).

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De vermelde kosten betreft de loonkost (geconsolideerd met MVPA) voor 31,91 VTE medewerkers, 

inbegrepen de indirecte medewerkers en de stafdiensten.

63 Afschrijvingen, waardeverminderingen, en voorzieningen

De rubriek “630… Afschrijvingen” betreft de afschrijvingskosten van de investeringen die werden 

overgenomen van de VZW’s Ciso en MVPA, en de eigen investeringen die in 2006

werden aangeschaft (zie tevens toelichting rubriek “20/28”).

64 Andere bedrijfskosten

De roerende voorheffi ng werd geboekt met betrekking tot intresten op de zicht- en spaarrekeningen.

ANALYTISCHE BOEKHOUDING EN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Gezien het feit dat alle kosten die de organisatie maakt in beginsel worden gesubsidieerd, hetzij 

door bovenlokale subsidiërende overheden, hetzij door de stad, en de vereniging in 2006 ruim-

schoots binnen de voorziene budgetten is gebleven, sluiten de meeste kostenplaatsen (projecten) 

logischerwijze af met een resultatenrekening in evenwicht (alle gedragen kosten worden ook gere-

cupereerd door subsidies en stedelijke dotatie).

Voor de kostenplaatsen “553001 Toerisme” (19.444 €) en “553004 Kanaalzone” (11.904 €) werd het 

respectievelijk tekort of de benodigde cofi nanciering verrekend op de basistoelage voor de cluster 

“economie”.
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De kostenplaats “vereffening MVPA” (resultatenrekening MVPA) sluit af met een tekort van 

316.637 €, hoofdzakelijk wegens de verschuiving van reguliere inkomsten van de jaren 2004/2005 

naar WNE 2007/2008.

Twee kostenplaatsen sluiten af met een beperkt tekort, dat werd gecompenseerd met een onttrek-

king uit het “fonds werkgelegenheidsprojecten”:

• Uitvoeringsovereenkomsten derden     2.768 €

• Kosten eigen aan arbeidsmarkt (corr. toelagen vorige boekjaren) 18.806 €

          21.574 €

De onttrekking uit het “fonds werkgelegenheidsprojecten” voor het werkingsjaar 2006 blijft bijge-

volg beperkt tot 21.574 €, terwijl in het budget een bedrag was voorzien van 660.641 €.
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Werk en Economie heeft in haar opstartjaar de verwachtingen ingelost. De fusie van verschillende 

diensten in één structuur is sinds 1 april 2006 een feit; het voormalige SPRA is – zoals gevraagd door 

de gemeenteraad – in vereffening gesteld.

Het beleid van de vorige bestuursploeg werd gecontinueerd. Gelijktijdig werd met de opmaak van 

een voorontwerp van stadsprogramma voor ‘economische groei, innovatie en werkgelegenheid’ de 

basis gelegd voor de toekomst. Het voorontwerp kreeg brede steun van VOKA, UNIZO, ABVV, ACV, 

ACLVB en van de AUHA en dat formele draagvlak is de onderhandelaars voor het nieuwe bestuursak-

koord niet ontgaan. De versterking van de socio-economische structuur van de stad is een toppriori-

teit.

In 2006 werden de grondvesten ‘voor één stedelijke structuur voor Werk en Economie’ gelegd. 

Daarop kan nu worden voortgebouwd. 

De komende jaren ligt er een ambitieus programma op tafel. We leggen de lat steeds hoger... 

Voor het behoud van onze welvaart en kansen voor iedereen.
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