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Voorwoord 
 

Voor 2020 had Selab tal van ambities.  Covid-19 deed ons noodgedwongen afwijken van onze koers. De 
impact van het coronavirus op onze levens én ook op de werking van Selab was groot.   

We stonden op de rem, namen gas terug en wachtten af. Maar dat duurde niet lang, want al snel voelden 
we de noden van kwetsbare groepen die we samen met tal van partners trachten te ondervangen. In eerste 
instantie binnen onze eigen projecten het wijk-werken, de fietsbibs en de ESF trajecten STROOM T. Maar ook 
door de verhalen van arbeidstrajectbegeleiders, jobcoaches en instructeurs sociale economie werd ons snel 
duidelijk hoe hard de mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt getroffen werden.  

Deze signalen werden opgepikt en we schakelden opnieuw een vitesse hoger. We boden continuïteit en 
pasten onze methodieken aan om Coronaproof begeleiding te kunnen geven. We ondersteunden sociale 
ondernemers in hun veilige heropstart en herstel van bestaande tewerkstelling. En kropen in de pen voor 
projectenaanvragen om middelen te bekomen voor kwetsbare groepen. Dit alles met oog op de toekomst 
én met aandacht voor onze medemens. 

Blijvend zoeken we naar nieuwe wegen om tewerkstelling voor kansengroepen mogelijk te maken.  Sociale 
economie is hierbij een krachtig instrument voor een breed en meervoudig activeringsbeleid. Bijkomend 
merken we door de coronacrisis het belang van korte ketens, lokaal produceren en maatschappelijke 
dienstverlening.  Dit kan de sociale economie kansen bieden voor nieuwe activiteiten, om meerwaarde te 
creëren voor reguliere bedrijven en lokale overheden en alternatieven te bieden voor outsourcing van 
activiteiten.  

Selab gelooft dat een regionale aanpak werkt om aan de slag te gaan met de gestelde uitdagingen.  In dit 
jaarverslag staan we even stil bij dit atypische jaar. Dank aan onze bestuurders, medewerkers én alle partners 
die de verwezenlijkingen die in dit jaarverslag beschreven staan mogelijk hebben gemaakt.  
 

Namens Selab 

 

Greet Patho 
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Over Selab 
 
Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband (projectvereniging) tussen 6 gemeenten in de 
Noordrand van Antwerpen. De gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel 
maken deel uit van Selab en verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale 
economie. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om de sociale 
economie in de regio te versterken.  

 
Selab neemt de regierol sociale economie op en 
voert onderstaande opdrachten uit:  

- ondersteunen van de 
arbeidstrajectbegeleiders van de OCMW’s,  

- ondersteunen van de sociale economie 
ondernemingen, 

- ontwikkelen van een sociaal aankoopbeleid bij 
gemeenten,  

- ondernemen van acties met betrekking tot 
MVO,  

- opvolgen van samenwerking met VDAB,  

- diversifiëren van het aanbod sociale economie 
in de regio,  

- organisatie van wijk-werken, 

- … 

Selab faciliteert samenwerking tussen reguliere en 
sociale bedrijven én optimaliseert de 
samenwerking tussen sociale ondernemingen en 
lokale besturen. We behartigen het thema  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). Zowel lokale besturen als bedrijven 
kunnen bij ons terecht voor het ontwikkelen van 
een visie op sociaal aankopen. In samenwerking 
met partners, organiseert Selab netwerkevents 
om sociale economie breder bekend te maken.  

OCMW’s ondersteunen we rond de thema’s 
sociale tewerkstelling, doelgroepenbenadering, 
sociale economie. Selab organiseert het 
structureel ATB overleg waar 
arbeidstrajectbegeleiders expertise delen en 
vorming krijgen. Ook brengt ze 
beleidsmedewerkers samen om te komen tot een 

gedragen activeringsbeleid in de regio. Hiervoor 
volgen we beleidsevoluties, trends en innovaties 
m.b.t. doelgroepbenadering en sociale 
tewerkstelling op.  

Selab maakt werk van opleidings- en 
tewerkstellingsprojecten. Met de ondersteuning 
van ESF Vlaanderen was Selab de 
projectuitvoerder van Spoor W en Stroom T. Met 
deze projecten hebben we als doel om mensen 
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt te 
oriënteren naar werk of een kwalificerende 
opleiding.  Verder organiseerde Selab ook in 2020 
het wijk-werken en zette fietsbibs op waardoor 
sociale tewerkstelling en vrijwilligerswerk 
mogelijk werd gemaakt.  

Selab vertegenwoordigt als intergemeentelijk 
samenwerkingsverband de lokale besturen uit de 
regio op het provinciaal overleg met VDAB. Selab 
signaleert op dit overleg de lokale noden. Verder 
heeft Selab het mandaat om de 
samenwerkingsverbanden met VDAB op te 
volgen.   



 

Wijk-werkbemiddelaars (VDAB) 

Annemieke Van der Cruysse,  

Erika Deben,  

Esther Van Gink,  

Pascale Huybrechts. 

Raad van bestuur 2020 

Sanne Van Looy (voorzitter),  

Sus Vissers (ondervoorzitter),  

Herman Jongenelen,  

Karina Hans,  

Véronique d’ Exelle, 

Luc Devriese.  

Selab team 

Algemeen Coördinator: Greet Patho, 

Deskundige Vorming: Barbara Léonard, 

Deskundige Wijk-werken: Bram Verheyen, 

Administratief medewerker: Kristel Beyers. 

 

Wie is wie? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sociale Economie in de regio 
 

1. Sociale economie 

Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die 
door de mazen van het net vallen. De sociale 
economie kan een trampoline zijn: ze geeft 
mensen een veerkrachtige job waarin ze zich 
kunnen ontplooien. Tot de sociale economie 
behoren de maatwerkbedrijven en -afdelingen, de 
lokale diensteneconomie (LDE) en 
arbeidszorginitiatieven. Allen hebben ze de focus 
op het tewerkstellen van personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit hun rol doen 
ze aan competentieversterking en begeleiding om 
zo het welzijn van de doelgroep te verhogen en 
waar mogelijk doorstroom te realiseren.  

Daarnaast bestaan er nog tal van maatregelen om 
de tewerkstelling van personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt te bevorderen zoals wijk-
werken, de VOP (vlaamse ondersteuningspremie), 
werkplekleren, activeringstrajecten (o.a. artikel 
60) en IBO (individuele beroepsopleiding).  

 

2. Overzicht Sociale economie en 
tewerkstelling regio Selab 

Selab heeft met de regierol sociale economie de 
opdracht om deze initiatieven én dus ook de 
mensen die er tewerkgesteld worden te 
ondersteunen. In de Selab regio zijn tal van 
bedrijven actief en realiseren sociale 
tewerkstelling. We geven een beknopt overzicht 
over de tewerkstelling in de regio.  

 

 

 

 

 

 

a. Collectief maatwerk 
Bedrijven die hun economische activiteiten 
aanpassen aan doelgroepmedewerkers met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze bieden 
permanent specifieke begeleiding en 
ondersteuning op de werkvloer. 

 

Bedrijf Locatie Sector DGMW  

Aralea Brasschaat Groen, 
bouw 

98 

Noordheuvel Brasschaat Groen, 
bouw, 
productie 

50 

Kringwinkel 
De Enter 

Malle, 
Wuustwezel 

Retail  23 

Kringwinkel 
Antwerpen 

Brasschaat, 
Kapellen, 
Schoten 

Retail 48 

Totaal TW    219 

* De werknemers die werden opgenomen in het 
overzicht wonen en werken in de regio. De 
maatwerkbedrijven tellen dus meer medewerkers 
dan werd opgenomen in de tabel. 
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b. Lokale diensteneconomie (LDE)  
Organisaties koppelen maatschappelijke noden 
aan de talenten van medewerkers die een tijdlang 
niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt. 
Doelstelling is om zelfredzaamheid te verhogen, 
hindernissen te overwinnen om zo een aansluiting 
met de arbeidsmarkt te vinden.  Na maximum vijf 
jaar stromen ze door naar reguliere tewerkstelling.  

 

 

c. Arbeidszorg 
Vormt een vangnet voor mensen die om persoons- 
of maatschappij gebonden redenen nog niet 
terechtkunnen in het reguliere circuit of in het 
beschermde tewerkstellingscircuit. Die mensen 
voeren begeleide activiteiten uit op een werkvloer 
in de sociale economie om zo aansluiting te maken 
met een werkcontext.  

 

 

 

 

 

Bedrijf Locatie Sector DGMW  

Aralea Brasschaat Mikerf 

Kinderboerderij 

15 

Kringwinkel 
De Enter 

Malle, 
Wuustwezel 

Retail  14 

Kringwinkel  
Antwerpen 

Brasschaat 
Kapellen, 
Schoten 

Retail 10 

Totaal TW    29 

 

d. Wijk-werken 
Wijk-werken biedt langdurig werklozen de kans 
om werkervaring op te doen gedurende maximaal 
één jaar. Deze werkervaring doet men op door 
maatschappelijke relevante taken uit te voeren bij 
gemeenten, scholen, vzw’s, tuin- of 
landbouwbedrijven, OCMW’s  of particulieren. De 
wijk-werkers voeren de taken zelfstandig uit. Zo 
onderhouden ze reeds verworven competenties 
en werken ze aan nieuwe vaardigheden. Na 
maximaal één jaar stroomt de wijk-werker door 
naar een volgende stap in het traject of naar werk. 

 

Bedrijf Locatie Sector DGMW  

Selab Brasschaat, 
Kapellen, 
Malle, 
Schoten, 
Wuustwezel 

divers 230 

Totaal TW    230 

 

  

Bedrijf Locatie Sector DGMW  

In-Z Brasschaat Zorg, 
klusdienst 

8 

Goed-
wonen 

Brecht Energie-
snoeiers 

8 

Met sense Antwerpen 
(Schoten) 

Horeca 2 

Totaal TW   18 



 

Dienstverlening Selab 
 

1. Lokaal sociaal beleid  

Het samenwerken met diverse partners is ons niet 
vreemd. Selab verzorgt de ondersteunende 
coördinatie van de sociale economie en werk 
gerelateerde onderwerpen in de regio. Het doel 
van deze coördinatie is om de 
tewerkstellingskansen voor kwetsbare 
doelgroepen in de regio te verhogen. Expertise 
bundelen en delen is één van onze 
kernopdrachten. Zo is er de afgelopen jaren 
gebouwd aan een organisatiestructuur waardoor 
enkele stuurgroepen in het leven zijn geroepen 
Tal van  beleidsmedewerkers en veldwerkers 
signaleren noden en brainstormen over 
vernieuwende projecten om kwetsbare groepen 
meer te bereiken en te ondersteunen. Met deze 
werkwijze bereiken we snel een draagvlak bij de 
lokale besturen.  

Ook in 2020 kwamen volgende werk– en 
stuurgroepen samen: 

- ATB overleg (Arbeidstrajectbegeleiders, 

Selab, externe organisaties op uitnodiging) 

- stuurgroep sociale dienst (VDAB, 

beleidsmedewerkers OCMW, Selab, externe 

partners op uitnodiging) 

- stuurgroep sociaal ondernemen (VDAB, 

Sociale economiebedrijven, ambtenaren 

lokale economie, Selab, externe partners op 

uitnodiging) 

- bestuursraad Selab (Schepenen lokale 

besturen, algemeen coördinatie Selab, 

externe partners op uitnodiging) 

 

2. Samenwerking VDAB – Lokale 
besturen 

De Lokale Besturen hebben een opdracht te 
vervullen i.h.k.v. het werkgelegenheidsbeleid en 
kan als volgt geformuleerd worden: het inzetten 
op duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk 
burgers, met betrokkenheid van lokale partners 
en beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, jeugd, 
lokale economie, sociale economie,...), op maat 
van de lokale realiteit. Hierin is een lokaal 
partnerschap met VDAB, die de regierol voor de 
arbeidsmarkt in Vlaanderen op zich neemt, een 
belangrijke schakel. 

In 2020 coördineerde Selab het voorbereidend 
overleg om een concrete 
samenwerkingsovereenkomst (SWO) tussen de 
lokale besturen en VDAB tot stand te brengen. 
Hierbij werd de expertise van verschillende 
diensten zowel bij VDAB als bij de lokale besturen 
benut.  

 

3. Sociaal aanbesteden en Scoop 
Sociaal 

Met Scoop Sociaal ontwikkelde Selab een project 
waar ze in functie van concrete dossiers samen 
met beleidsmakers, aankopers, sociale diensten, 
… sociale impact vormgeeft en opvolgt. Dit 
resulteert o.a. in structurele partnerschappen 
tussen sociale en reguliere ondernemingen, 
opleidingskansen op de werkvloer, samenwerking 
met onderwijs, ...  

De werken in Wuustwezel voor ’t Blokje liepen ook 
in 2020 verder. Maatwerkbedrijf Noordheuvel 
kreeg in kader van sociaal actieplan 2 grotere 
opdrachten van DCA.  

Annelies Verhoeven, DCA "Samenwerking met 
Noordheuvel loopt vlot. De mentor bij de groep is 
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zeker een pluspunt om alles in goede banen te 
leiden! Leuk om de mannen zo fier te zien over het 
werk dat ze kunnen doen." 

Voor het project Schoem te Stabroek zat Selab dit 
jaar mee in de jury en bracht adviezen uit met 
betrekking tot de sociale actieplannen die 
indieners toevoegden aan hun bestek.  Tijdelijk 
werd deze aanbesteding on hold gezet, het 
aanbestedingsproces zal daar hernomen worden 
in 2021.  

 

Arbeiders van Noorheuvel ontkisten het beton in de 
kelder van de school. 

 

4. Wijk-werken 

 
De dienst wijk-werken voelde ook de gevolgen van de corona-crisis. Opdrachten die niet meer mogelijk 
waren, vervingen we door taken waar plots vraag naar was. Zo stopte de vraag naar administratie bijna 
volledig, maar was er nood  stewards voor weekmarkten, ontsmetten van klaslokalen,… Hierdoor hebben we 
een extreme terugval van het aantal gepresteerde uren kunnen voorkomen. 

 

a. Toeleidingen 
Het aantal toeleidingen naar wijk-werken 
verminderde ten opzichte van vorige jaren. In 
2019 werden nog 110 personen toegeleid naar het 
wijk-werken, in 2020 daalde dit naar 76 personen. 
Dit had een impact op het totaal aantal wijk-
werkers die aan de slag waren. 

VDAB bleef ook in 2020 met voorsprong de 
grootste toeleider met 84% van de toeleidingen. 
Andere toeleiders zijn OCMW (5%), GTB (3%) en 
Andere Partners (7%).  

We hielden in 2020 reeds een infosessie voor het 
OCMW van Schoten. Dit werd positief ontvangen 
en we plannen in 2021 infosessies voor de 
OCMW’s van onze andere gemeenten. Zo trachten 
we de instroom vanuit de OCMW’s te vergroten. 

 

b. Opleiding 
In 2020 planden we ook onze eerste opleidingen 
voor de wijk-werkers. Helaas vielen deze in het 
water door de corona restricties. We trachten 

deze in 2021 te kunnen geven. In overleg met de 
bemiddelaars en uit een bevraging van de wijk-
werkers, kwam naar voor dat een cursus 
groenonderhoud en EHBO de voorkeur heeft.  

 

c. Variatie aan opdrachten 
Om wijk-werken een interessanter instrument te 
maken voor langdurig werklozen, is het 
noodzakelijk dat er een grote variëteit aan 
opdrachten bestaat. Zo kan de wijk-werker een 
activiteit uitvoeren die aansluit bij zijn interesses 
en mogelijks jobdoelwit. Hierdoor wordt er 
relevante ervaring opgedaan en nuttige 
competenties verworven. 

Het is een constant werkpunt om deze variatie aan 
te kunnen bieden. We zijn continu op zoek naar 
werkplekken voor de wijk-werkers, bij voorkeur bij 
vzw’s of organisaties die minimale begeleiding 
kunnen bieden. 
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Deze zoektocht werd in 2020 bemoeilijkt door het 
stilvallen van evenementen, sportverenigingen, 
cultuurverenigingen etc. We hopen door onze 
bekendmaking dat bij de heropstart ook aan het 
wijk-werken wordt gedacht. 

Verdeling soort opdrachten o.b.v. gepresteerde uren 

T.o.v. 2019 is er geen groot verschil in de verdeling 
van het soort activiteiten. De grote meerderheid 
van uren worden gepresteerd in naschoolse 
kinderopvang (ondersteunen en begeleiden van 
personen) en tuinonderhoud.  

De enige opdrachten die relatief en absoluut is 
gestegen in aantal uren, is de logistieke 
ondersteuning. Dit zijn opdrachten zoals 
ontsmetten van lokalen, stewards op 
weekmarkten, extra occasionele 
schoonmaakopdrachten.  

 

d. Aantallen 
In 2020 waren er in totaal 230 wijk-werkers aan 
de slag. 154 van hen waren reeds in 2019 aan de 
slag als wijk-werker, 76 zijn in 2020 ingestroomd. 
Het totaal aantal wijk-werkers ligt 7% lager dan 
het jaar voordien. Het aantal wijk-werkers met 
een oneindig recht (ex-PWA’ers) nam verder af 
van 92 naar 64. 

 

e. Doorstroom 
Uit de doorstroomgegevens die aan ons ter 
beschikking worden gesteld, kunnen we geen 
exacte percentages halen van het aantal wijk-
werkers dat aan het werk is. Wel kunnen we het 
aantal werkende wijk-werkers weergeven t.o.v. de 
passieve wijk-werkers (die in geen andere 
categorie thuishoren). 

a.h. werk 
t.o.v. 
passief 

3 maanden na 
wijk-werken 

9 maanden na 
wijk-werken 

Jaar 2019 2020 2019 2020 

Passief 53 86 38 55 

a.h. werk 10 21 8 17 

a.h. werk  19% 24% 21% 31% 

 

Het aantal wijk-werkers die aan het werk zijn na 
hun periode wijk-werken is na 9 maanden met 
10% toegenomen t.o.v. 2019. 

Een aantal wijk-werkers zagen hun aantal 
opdrachten sterk terugvallen of zelfs volledig 
stilvallen door toedoen van de covid-maatregelen. 
Voor deze groep werd er een maatregel 
uitgewerkt waarbij het traject van één jaar 
verlengd kon worden met drie maanden. Omdat 
sommige opdrachten langer stillagen dan 
verwacht, kon er ook een tweede keer een 
verlenging van drie maanden aangevraagd 
worden. Het verminderd aantal uren werden dus 
gecompenseerd met een langer traject. 
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f. Achtergrond wijk-werkers 
i. Leeftijd 

De 55+’ers zijn sterk vertegenwoordigd bij de wijk-
werkers. Zo is 69% van wijk-werkers boven de 55 
jaar. 30% van de wijk-werkers is zelfs ouder dan 
60. Het is onze uitdaging om ook voor deze wijk-
werkers op zoek te gaan naar de juiste activiteit 
met oog op doorstroming naar werk. 

Verdeling wijk-werkers per leeftijdscategorie 

ii. Werkloosheidsduur 
De grote meerderheid (77%) van de wijk-werkers 
is langer dan twee jaar werkloos. Het is voor deze 
personen extra belangrijk om geactiveerd te 
worden. Hoe langer de inactieve periode is, hoe 
moeilijker het wordt om nadien (terug) aan de slag 
te gaan. Voor deze personen is wijk-werken een 
goed instrument om uit deze periode van 
inactiviteit te stappen. 

Verdeling wijk-werkers per periode werkloos 

iii. Gemeente 
Het aantal wijk-werkers in de gemeente Schoten 
kende een grote groei. Hierdoor werd het in 2020 
de gemeente met de meeste wijk-werkers. De 
overige gemeenten hielden een gelijk aantal wijk-
werkers t.o.v. 2019.  

Verdeling wijk-werkers per gemeente 

iv. Origine 
De grote meerderheid van de wijk-werkers is van 
Belgische origine (88%). De overige 12% is gelijk 
verdeeld over personen met een origine binnen de 
EU en personen met een origine buiten de EU. 

Verdeling wijk-werkers per regio van herkomst 
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v. Arbeidshandicap 
Meer dan één op vier wijk-werkers heeft een 
arbeidshandicap.  

Verdeling wijk-wijkwerkers met (Ja) en zonder (Nee) 
arbeidshandicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fietsbib Op Wielekes 

 
Op Wielekes verhuurt kwalitatieve kinderfietsen tegen een betaalbaar tarief in de gemeenten. Bovendien 
wordt er gewerkt met een sociaal tarief. Zo wil men dat iedereen toegang heeft tot een passende en 
kwalitatieve kinderfiets. Wanneer het kind de fiets ontgroeid is, kan men deze komen omwisselen voor 
passend exemplaar.  

Momenteel zijn er in onze regio twee initiatieven; het project Schoten – Wijnegem en het project Malle – 
Schilde – Zandhoven – Zoersel. We zijn hoofdzakelijk betrokken in de cluster Schoten – Wijnegem. In de 
andere cluster doen we enkel de communicatie en het onderhoud van de website.  

Hieronder het jaarverslag van het project in Schoten – Wijnegem. 

 

a. Doelstellingen 
Naast laagdrempelige toegang verlenen tot 
kwalitatieve kinderfietsen, staan nog enkele 
andere doelstellingen centraal: 

I. Werkervaringskansen bieden aan personen 
ver van de arbeidsmarkt 
Voor het herstellen van fietsen wordt er 
beroep gedaan op vrijwilligers en wijk-
werkers. De vrijwilligers begeleiden de wijk-
werkers bij de herstellingen. Zo onderhouden 
de wijk-werkers hun algemene werkattitude 
en verwerven ze specifieke technische 
competenties. Hiermee staan ze sterker op de 

arbeidsmarkt en vergroten ze hun 
tewerkstellingskansen. 

II. Zo veel mogelijk circulair werken 
Alle herstelde fietsen zijn 
tweedehandsfietsen die inwoners hebben 
gedoneerd. Door deze fietsen terug in 
circulatie te brengen, beperken we het 
gebruik van nieuwe materialen en geven we 
“inactieve” fietsen een nieuw leven. Dit doet 
echter niets af van de kwaliteit van de 
herstelde fietsen. Onderdelen die te erg 
verduurd zijn worden vervangen en alle 
functies worden grondig gecontroleerd en 



 
 
 
  

- 15 - 
 

indien nodig hersteld. Bovendien worden alle 
fietsen nog eens nagekeken door een erkende 
fietsenmaker. 

III. Samenwerken met lokale fietshandelaars 
Een lokale fietsenhandelaar staat in voor een 
laatste check-up van de fietsen voor ze de 
straat op gaan. Zo is de gebruiker steeds 
verzekerd van kwalitatieve fietsen.  
Als wederdienst wordt al het herstelmateriaal 
bij deze fietshandelaar aangekocht. Zo blijven 
onze investeringen lokaal. 

 

b. Cijfers 
Na ons eerste volledig jaar in 2020 kunnen we 
onze eerste cijfers naar buiten brengen.  

 

 Aantal 

Gedoneerde fietsen ±200 

Herstelde fietsen 84 

Uitgeleende fietsen 55 

Vrijwilligers 10 

Begeleidde wijk-werkers 5 

 

Met deze aantallen zijn we tevreden. Uit eerdere 
projecten blijkt dat er het eerste jaar gerekend 
mag worden op 1% van de doelgroep die beroep 
zal doen op het initiatief. Voor dit project komt dat 
overeen met 50 uitgeleende fietsen. Voor 2021 
beogen we 100 uitleningen te verwezenlijken en 
voor 2022 150. 

In 2020 werden er vijf wijk-werkers begeleid. 
Helaas zijn enkele traject abrupt gestopt door 
Corona. Met de kwetsbare doelgroep wilde men 
geen enkel risico lopen. Andere trajecten zijn een 
aantal maanden op pauze gezet waardoor men 
recht had op een verlening van het traject en men 
zo nog steeds aan de slag is bij Op Wielekes. 

Hierdoor is er nog niemand doorgestroomd. De 
doorstroomresultaten komen in het volgend 
jaarverslag. 

Met tien vrijwilligers werd er een sterke basis 
gelegd. Met dit aantal voorziet Op Wielekes in  
continuïteit van het project die niet afhankelijk is 
van één iemand. 

Een deel van de groep vrijwilligers in het lokaal van Op 
Wielekes in Schoten 

c. Interessante verhalen 
i. Van vrijwilliger naar zelfstandige fietsenmaker 

Eén van onze vrijwilligers kwam bij ons 
aankloppen omdat hij interesse had in het 
fietsherstel. Hij was in een volledig andere sector 
aan de slag, maar hij ontdekte dat het fietsherstel 
echt iets voor hem was. Zo is hij, kort nadat hij bij 
ons is begonnen, gestart als zelfstandige 
fietsenmaker.  

Bij Op Wielekes kwam hij in contact met de lokale 
fietshandelaar. Sinds een aantal maanden springt 
hij op drukke momenten een handje bij in de zaak.  

Zo heeft Op Wielekes een steentje bijgedragen in 
de heroriëntering van één van onze vrijwilligers. 

 

ii. Initiatief nemen in tijden van lockdown 
Tijdens de eerste lockdown viel de werking 
volledig stil. Onze locatie was toen nog niet 
corona-proof gemaakt en men kon dus niet veilig 
werken. Omdat er een aantal fietsen reeds 
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hersteld waren, maar we geen klanten mochten 
ontvangen, had men een leveringsdienst 
opgestart. Eén van de wijk-werkers bracht de 
fietsjes rond met een cargofiets. Deze fiets werd 
ons gratis ter beschikking gesteld door de 
Kringwinkel Antwerpen. Zo hield men toch een 
wijk-werker (beperkt) aan de slag en werd er 
ingezet op een extra milieuvriendelijke service. 

 

 De wijk-werker klaar voor vertrek met de cargofiets 
 

6. Netwerking en pers 

 
2020 was niet het jaar om offline netwerkevenementen te organiseren.  Maar Selab heeft digitaal wel 
geprobeerd om aan informatiedeling in ons netwerk te doen. Eerst en vooral met onze nieuwsbrief en 
website en daarnaast onze LinkedIn pagina. Verder werden we ook geïnterviewd door de lokale radio Park 
FM. 

 

a. Nieuwsbrief 
We stuurden in 2020 5 nieuwsbrieven. Er kwamen 
verschillende thema’s aan bod. 

- Onze projecten : een update over de lopende 
projecten (en de impact van corona) en 
nieuws over nieuwe projecten. : bv Stroom T , 
op Wielekes, … 

- Sociale economie in onze regio : zo hadden we 
de bomenplantacties in Brasschaat en 
Wuustwezel, waarbij het bestuur 
samenwerkte met respectievelijk 
maatwerkbedrijf Aralea en Natuurwerk vzw, 
LDE.  En ook de samenwerking van Schoten 
met Sense voor de buurtrestaurants van twee 
dienstencentra. 

- Informatiedeling : topics uit het jaarrapport 
sociale economie, interessante oproepen van 
EFS en de provincie, beleidsnota van de SERV, 
hulpmiddelen voor meer diversiteit op de 
arbeidsvloer van Atlas en FACT,  

- Nieuws van onze partners : bv Aralea die 40 
jaar werd 

- Opleidingen en vacatures die interessant zijn 
voor onze lezers : bv opleidingen i.v.m. 
migratie van VVSG 

- Het  agenda gedeelte  was iets minder gevuld 
in 2020, maar van zodra er weer 
(netwerk)evenementen mogen doorgaan, zal 
ook dit punt weer meer inhoud hebben. 

 

Traag maar gestaag stijgt het aantal nieuwsbrief 
abonnees , ondertussen zitten we aan 130 lezers.  

 

b. Lokale radio – Park FM 
Selab in de ether : Samenwerking met Radio Park 
Fm om de meerwaarde van lokaal sociaal 
ondernemerschap aan te tonen. 

Door het coronavirus moeten vele 
maatwerkbedrijven en lokale diensteninitiatieven 
noodgedwongen hun deuren sluiten. Wat een 
grote economische en sociale impact heeft op 
kwetsbare medewerkers én de onderneming zelf. 
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Selab wenst deze ondernemingen in deze 
moeilijke tijden extra te steunen. Het zal een grote 
uitdaging worden om de draad terug op te pikken, 
opdrachten binnen te halen, ... 

Door de meerwaarde van lokaal sociaal 
ondernemerschap aan te tonen, kunnen we 
ervoor zorgen dat na de Corona crisis sociale en 
reguliere bedrijven elkaar sneller vinden en 
binden. Hoe kunnen we deze boodschap 
verspreiden als we geen inspirerende 
infomomenten kunnen organiseren? 

Onze aandacht ging naar lokale media. Radio Park 
Fm kan je in de meeste van onze deelnemende 
gemeenten ontvangen. We namen contact met 
Vince ’t Jolle, radiomaker bij Park FM. Het idee om 
via dit platform zowel reguliere ondernemers als 
burgers te sensibiliseren over de meerwaarde van 
sociaal ondernemerschap was Vince genegen. Zo 
gezegd zo gedaan, op vrijdag 28 maart kwamen 
we live in de ether.  

 

 

Projecten Selab 
 

1. ESF Stroom T 

 
Stroom T is een voortraject voor mensen die bij het sociaal huis aankloppen voor ondersteuning bij het 
zoeken naar werk.  De T staat voor Tewerkstelling en Toekomst. Zowel voor de cliënt als de 
arbeidstrajectbegeleider van het sociaal huis is het belangrijk meer zicht te hebben op zijn kwaliteiten, zijn 
tewerkstellingsmogelijkheden en de werking van de arbeidsmarkt. 

 

Tot maart 2020 verliep Stroom T volgens het 
goedgekeurde stramien: Assessment door Emino 
vzw, in de voormiddag reflectiesessie, samen 
koken en in de namiddag bedrijfsbezoeken. Voor 
het eerste traject in Malle hebben we één dag per 
week gewerkt in plaats van op dinsdag 
groepssessies en donderdag assessment.  Dit had 
te maken met de deelnemers die nog Nederlandse 
les volgden en het tekort aan 
kinderopvangplaatsen.  We zijn dan wel langer 
doorgegaan tot aan de eerste lockdown. Tijdens 
de lockdown hebben we contact gehouden via 
whatsapp, een verwenpakketje en een kaartje.  
Nadien zijn we met de deelnemers individueel 
gaan wandelen.  Zodra het mocht, is de groep nog 
twee keer samen gekomen. 

De infosessie van het tweede traject Kapellen-
Stabroek was net geweest.  De intakegesprekken 
waren gepland toen de eerste lockdown een feit 

was . Na overleg met Emino vzw is beslist om het 
traject naar september te verzetten. De doelgroep 
was zeer divers qua leeftijd, ervaring, 
nationaliteiten.  

In september startte ook het traject van 
Brasschaat- Wuustwezel. Hier hadden de OCMW’s 
samen gekozen om een traject op te zetten voor 
anderstalige vrouwen.  

Omwille van de pandemie hebben we aan onze 
formule moeten sleutelen: samen koken en koffie 
drinken kon niet langer.  De setting werd 
schoolser.  Bedrijfsbezoeken waren geschrapt en 
werden vervangen door 
bedrijfsverantwoordelijken die in onze lokalen 
toelichting kwamen geven of eigen presentaties 
van bepaalde jobs. Hierdoor gingen veel 
observatiemogelijkheden en momenten van 
informeel contact verloren.  
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In november sloten de deuren voor groepen op 
onze verschillende locaties.  Voor Kapellen- 
Stabroek was het park van Kapellen met de 
overdekte petanquebaan de ontmoetingsplaats 
voor de deelnemers.  Voor Brasschaat-
Wuustwezel konden we in duo’s terecht in de 
gebouwen van Emino vzw. 

Tijdens de lockdowns hebben we gekozen om de 
mensen te blijven ontmoeten. We beslisten om 
niet online verder te gaan omdat we merkten dat 
niet iedereen internet en een laptop heeft.  Wij 
vonden dat deze gezinnen hun 4G en 
internetgebruik beter konden gebruiken voor het 
onderwijs van hun kinderen en hun Nederlandse 
lessen.   

 

a. Stroom T in cijfers 
14 personen zijn er gestart in Stroom T  (trajecten 
Brasschaat-Wuustwezel en Stabroek-Kapellen) en 
7 personen (Malle) zijn uitgestroomd.  

 

 Traject Deelnemers 

Gestart in 
2020  

Brasschaat – 
Wuustwezel: 

Kapellen – 

Stabroek: 

7 

 

7 

Afgerond 
in 2020 * 

Malle 7  

Stopgezet  1 

Totaal aantal deelnemers in 
2020 

22 

*gestart in 2019 

i. Man/vrouw 

 

Verdeling deelnemers Stroom T per geslacht 

ii. Woonplaats 

 

Verdeling deelnemers Stroom T per gemeente 

iii. Doorstroom 
Stages en opleidingen werden er bijna niet gestart 
omwille van de pandemie of tekort aan 
kinderopvangplaatsen. Er is in november 2020 één 
stage geweest en deze mondde uit in een art.60. 
tewerkstelling bij de gemeente Brasschaat. 

Ook toeleiding naar vrijwilligerswerk en wijk-
werken stond op een laag pitje.  1 persoon startte 
wijk-werken in een school en 1 persoon was 
tijdelijk vrijwilliger in een bibliotheek. 
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Deelnemers Stroom T bezoeken Bakkerij De Korenbloem 
in Malle. Een week later was Corona in het land. 

 

2. Brugfiguren in plattelandsscholen 

Brugfiguren in plattelandsscholen kadert in de 
beleidsdoelstellingen: het verruimen van 
tewerkstellingskansen binnen de zorgsector en 
het verhogen van participatie van laaggeschoolde 
vrouwen aan de arbeidsmarkt. Met dit project 
vonden we ook aansluiting aan het lokaal sociaal 
beleid waar acties genomen worden m.b.t. 
tegengaan van kinderarmoede. 

Brugfiguren die het lokale vrijetijdsaanbod voor 
kinderen inclusief en laagdrempelig maken, zijn 
een belangrijke schakel in het bereiken en 
versterken van kwetsbare gezinnen. Selab diende 
bij LEADER een projectaanvraag in met als 
uitvalsbasis de school, waar de nood aan brede 
talentontwikkeling, op de breukvlakken van school 
en vrije tijd, aan de oppervlakte komt. Aansluitend 
aan schooluren en/of tijdens lesvrije uren wilden 
we een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod creëren 
door sociale economie. 

Het project had als doel het aanbod van de sociale 
economie binnen de zorgsector in onze regio te 
verbreden.  De zorgsector is immers aantrekkelijk 
voor vrouwen met zorgcompetenties. Het aantal 
openstaande vacatures biedt hierin 
opportuniteiten. Toch is de toeleiding naar 
zorgberoepen vaak niet haalbaar wegens de 

drempels die worden ervaren op de weg naar 
tewerkstelling.  

We wilden de sociale economie een uitvoerende 
rol laten opnemen. Burgfiguren binnen de sociale 
economie worden intensief gecoacht in hun 
traject naar een duurzame tewerkstelling op de 
reguliere arbeidsmarkt. Deze werknemers komen 
vaak uit kwetsbare gezinssituaties en herkennen 
sneller signalen van kansarmoede bij anderen. Ze 
bouwen voort op ervaringen uit hun eigen 
leefmilieu (naar taal, cultuur, armoede, …Ϳ. Op die 
manier kunnen ze sneller bruggen slaan met de 
school, verenigingen en actoren uit sociale en 
welzijnsdiensten.  

Jammer genoeg haalden we voor onze 
subsidieaanvraag geen projectmiddelen vanuit 
LEADER. Wel werd tijdens de voorbereidingen ons 
netwerk verruimd en kregen we nieuwe inzichten 
in de noden van kwetsbare gezinnen, scholen en 
kinderopvanginitiatieven. We zoeken verder naar 
middelen om dit project te kunnen realiseren.  

 

3. Interreg : Versterken arbeids-
mobiliteit grensregio Nl-Vl  

Meer uitwisseling met onze Noorderburen in 
functie van arbeidsmobiliteit is één van de 
beleidsdoelstellingen van Selab. Hiervoor zetten 
we in 2020 onze eerste stappen richting 
structureel partnerschap met Nederlandse 
organisaties. Om snel te kunnen anticiperen op 
Europese projectoproepen (Interreg) brachten we 
enkele partners samen voor een gezamenlijke 
probleemanalyse en de concretisering van een 
project om meer tewerkstelling voor 
kansengroepen binnen de brede zorgsector te 
realiseren. Partners die mee rond de tafel zaten 
Stadsregio Turnhout, Noorderkempen Werkt, 
Baldemore, In-Z vzw, Eures (NL), Brabantse 
Kempen (NL) , Kempen Plus (NL). De 
projectoproepen worden in 2021 kenbaar 
gemaakt.  



 

Vooruitblik 
 

Onze regio is sociaal ondernemend. Om het hoofd te bieden aan de coronacrisis, zagen we burgers, 
organisaties, lokale besturen én sociale ondernemingen zich inspannen om elkaar (verder) te helpen. Nieuwe 
opdrachten voor het wijk-werken,  geldinzamelacties ter ondersteuning van sociaal economische initiatieven, 
fietsjes uit het fietsdeelsysteem  Op Wielekes vonden de weg naar kinderen. 

Steeds vaker wordt er over sociaal circulair ondernemen gesproken. Er liggen kansen voor de sociale 
economie om een waardevolle schakel te zijn in de maakindustrie en ‘maatschappelijke’ dienstverlening. De 
coronacrisis toonde aan dat bedrijven op zoek gaan naar nieuwe partners in de directe omgeving, ook met 
sociale economie initiatieven. Binnen de Selabregio zijn er tal van sociale bedrijven die graag ingaan op de 
vraag van reguliere bedrijven. Niet alleen omwille van de economische realiteit maar ook omwille van de 
doorstroommogelijkheden van doelgroepmedewerkers richting de reguliere arbeidsmarkt. Selab wil hierop 
nog meer inzetten en verbindend werken tussen reguliere en sociale ondernemingen in de regio.  

Dat vacatures moeilijk ingevuld raken blijft een aandachtspunt voor de regio. De mismatch tussen vraag en 
aanbod is iets om regionaal in samenwerking met VDAB en de lokale besturen aan te pakken. Door in dialoog 
te gaan met sectorfederaties, de uitzendsector en de lokale ondernemers maken we jobs toegankelijker voor 
kwetsbare doelgroepen.  Er bestaan reeds projecten in samenwerking met de uitzendsector om kwetsbare 
doelgroepen te versterken. Interessant zou het zijn om ook in onze regio een samenwerking met de 
interimkantoren uit te werken. Voor anderstaligen zijn de drempels naar arbeid hoog. Laat het nét nu zijn 
dat de groep nieuwkomers de weg vindt naar interimarbeid. Extra inspanningen kunnen geleverd worden op 
gebied van sollicitatie- en digitale vaardigheden, taalstages via vrijwilligerswerk, sensibiliseringscampagnes 
bij werkgevers.  

De negatieve effecten van de Coronacrisis op jongeren haalden meermaals de media. ESF Vlaanderen 
lanceerde oproepen om lokale partnerschappen uit te werken met als doel jongeren te versterken op hun 
weg naar opleiding en tewerkstelling. Selab bouwde het partnerschap MOEF! uit waar we samen met de 
organisaties Emino vzw, Arktos vzw, CAW/JAC en Vagga lokale noden bij jongeren zullen ondervangen. Onze 
projectaanvraag werd goedgekeurd en wordt in 2021 uitgerold. We kijken uit naar de MOEF! en hopen vele 
jongeren in beweging te brengen. 

Zoals steeds sluiten we ons jaarverslag af met die blik op de toekomst. Wat staat er voor Selab te gebeuren 
in het volgende jaar. Ook nu komen we tot de vaststelling dat de rol van Selab niet uitgespeeld is. Het 
ondersteunen van lokale besturen, middelen en expertise naar de regio trekken, wijk-werken organiseren, …  
Selab is en blijft sociaal ondernemend ook in 2021! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Selab team! 

 


