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Voorwoord
“West Hoek City” biedt kansen!
Beste lezer,
In het voorjaar lanceerden RESOC Westhoek en partners de nieuwe sociaaleconomische visie voor de Westhoek.
Er was veel belangstelling, de aanwezigen waren enthousiast over onze ‘oproep’:
“Laten we die troeven waarover we beschikken nog beter benoemen en uitspelen. Laten we mensen en
organisaties met elkaar verbinden om gezamenlijk grote uitdagingen aan te gaan. We maken van de Westhoek
een kansrijke regio en dit voor eenieder die de streek en z’n inwoners genegen is.”
RESOC wil met de streekvisie inspireren, impulsen geven, aanleiding geven tot actie. Maar bovenal willen we
nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Want, ook in een ‘authentieke’ omgeving is ontwikkeling mogelijk. Dat is
onze overtuiging. Deel met ons deze overtuiging en maak via dit thema-nummer van de nieuwsbrief kennis met
wat en wie er beweegt, in onze Westhoek.
Onze organisatie is geïntegreerd in de ‘interbestuurlijke samenwerking’ die “streekwerking Westhoek” heet. Deze
streekwerking is erg waardevol en willen we niet weggegooid zien – integendeel! We versterken het samenspel
van overheid, van overheid en privé, om nabijheid en kwaliteit te kunnen blijven garanderen in een mooi landelijk
gebied. En we stellen dit netwerk, deze streekwerking, graag open voor (uw) goede ideeën. Hou daarom onze
webstek www.westhoek.be/streekpact in de gaten en schrijf in voor ons kick-off moment van 30 september.
Welkom in West Hoek City!
Met genegen groeten,
Christof Dejaegher, Voorzitter RESOC en Voorzitter Westhoekoverleg

Samenvatting Streekpact
De vijf uitdagingen van het Streekpact

www.westhoek.be/streekpact
Streekhuis Westhoek
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➥ UITDAGING 1:
Vernieuwend besturen
Een slagkrachtige Westhoek
De Westhoek was pionier op vlak
van samenwerking tussen gemeenten, provincie, en maatschappelijke
organisaties. Nu is het tijd om die
samenwerking nog meer te activeren als hefboom.
Samenwerkingsverbanden worden
transparanter, efficiënter en meer
autonoom vanuit de streek zelf
aangestuurd.
Het burgemeestersoverleg of het
Westhoekoverleg wordt versterkt,
met de steden Ieper, Poperinge,
Diksmuide en Veurne als motor.
Er is één duidelijke agenda voor de
streek. De streekintercommunale
wordt hervormd. Het provinciebestuur ondersteunt de steden en
3

de landelijke gemeenten, en het
samenspel tussen overheid –
middenveld en inwoners, op niveau
van de streek, wordt intenser.
Sterke gemeentebesturen,
sterke netwerken van mensen
Om de dienstverlening en de
nodige infrastructuur voor de
meer dan 217.000 inwoners te
garanderen is samenwerking en
solidariteit tussen lokale besturen
essentieel. Daarom ook hebben
de lokale besturen baat bij een
gemeenschappelijke belangenbehartiging, en dit zowel bij de hogere
beleidsniveaus als in de Europese
samenwerkingsverbanden met
onder meer Noord-Franse partners.
Besturen blijft bovenal een zaak
van en voor mensen. Er is meer
ontmoeting tussen politici en
ondernemers. Die mensen die de

de regio vooruit stuwen, worden
professioneel ondersteund.

➥ UITDAGING 2:
Ondernemen en
investeren
Drie speerpuntsectoren
Om een optimaal ondernemersklimaat te creëren scherpen we het
economische profiel van de Westhoek aan. We gaan voor een sterker
product, een goed merk en een
efficiënte organisatie.
De drie traditionele sectoren landen tuinbouw, de bouw en het
toerisme, vormen de stevige basis
voor deze vernieuwing en specialisatie.
‘Agrocleantech’, ‘Duurzaam bouwen en renoveren’ en ‘Innovatie in
Streekhuis Westhoek

toerisme’ zijn daarom onze speerpuntsectoren. Het zijn clusters
van spelers uit de private sector,
onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties. Wij verankeren hun
werking in de regio. Inhoudelijk
sluiten ze perfect aan bij het beleid
van de provincie en de Vlaamse
overheid.
Ieder speerpunt kent een eigen
dynamiek binnen volgende pijlers:
• Samenwerking en partnerschap
• Aanspreekpunt en advies
• Starters
• Proeftuin, onderzoek of incubator
• Communicatie en branding
• Demonstratie en opleiding.
Op termijn halen de speerpuntsectoren publieke en private
investeringen naar de regio. Ze
creëren opleidings- en tewerkstellingsperspectieven.
Streekhuis Westhoek

Landelijkheid als economische
troef
Met de voedingsbedrijven uit
de Westhoek sluiten we aan bij
de West-Vlaamse fabriek voor
de toekomst. De mix van voeding, streek- en hoeveproducten,
toerisme en cultuur maakt de Westhoek uniek. Mensen actief in de
landbouw krijgen hier kansen.
De energieke kmo-regio
We hebben mensen nodig met
talent en goesting om te ondernemen. Door samenwerking met
secundaire scholen en hogescholen
informeren we jongeren over de
mogelijkheden. De campagne toont
aan dat young potentials er bij ons
niet alleen voor staan.
Daarnaast is er een doorgedreven
innovatie-aanpak op niveau van de

streek waarbij zoveel mogelijk kmo’s
en zelfstandigen worden bereikt.
Starters en gevestigde kmo’s krijgen
ook ruimte om te groeien. Er komen
atelierruimtes bij. We ijveren voor
voldoende, goed ontsloten en
betaalbare sites en bedrijfspanden.
Om externe investeerders aan te
trekken, moeten we zeer duidelijk
communiceren over de bestaande
bedrijventerreinen en tijdig de
hogere overheid attent maken op
de nood aan nieuwe ruimte.
Internationalisering
Het belang van exporteren en het
zaken doen over de grens met
Noord-Frankrijk neemt toe. Daarom
worden juridische hinderpalen weggewerkt en worden ondernemers
begeleid bij hun exportstrategie.
4

Transport, distributie en logistiek
De ligging van de streek biedt een
vestigingsvoordeel voor wie zaken
wil doen in en vanuit West-Europa.
Daarom willen wij de ontsluiting van
de Westhoek op termijn verbeteren:
door het streven naar aansluiting
op meer duurzame transportmodi,
door het inrichten van een unimodaal platform voor Veurne, en door
het organiseren van het goederenvervoer via het spoor.
Economische profilering
RESOC Westhoek bepleit het
organisatorisch bundelen van
de krachten zodat ondernemers
en bedrijven optimaal worden
begeleid en aangetrokken. Dit
samenwerkingsverband krijgt de
werktitel “Westhoek Business
District”. We zien taken op vlak van
promotie, bedrijfshuisvesting en
industriële ontwikkeling. Het con5

cept integreert een internationaal
contactenknooppunt: of het West
Flanders International Office.

➥ UITDAGING 3:
Mens in de
werkomgeving
Campus Westhoek
We waarderen het technisch
onderwijs en organiseren een
inhaalbeweging op vlak van deelname aan volwasseneneducatie en
hoger onderwijs. Er is een volwaardig opleidingsaanbod voor
studenten en werkenden in de
regio.
We richten nieuwe opleidingen
Hoger Beroepsonderwijs in en promoten het opleidingsaanbod.

Werken in de Westhoek:
voor elk wat wils!
De regio biedt jobopportuniteiten
aan eenieder, ook aan grensarbeiders, aan arbeidsmigranten én aan
hogeropgeleiden.
Er zijn passende jobs, in de reguliere economie, in de sociale
economie, voor wie behoort tot de
kansengroepen, zoals laaggeschoolden, jongeren, vijftigplussers en
arbeidsgehandicapten.
De VDAB-dienstverlening blijft laagdrempelig en er blijft voldoende
aandacht voor de mobiliteit van
werkzoekenden en cursisten.
Er is een onthaal- en integratiebeleid op bedrijfsniveau en op het
niveau van de streek.
Ieper, Poperinge, Veurne en
Diksmuide zijn tewerkstellingspolen
Streekhuis Westhoek

met een actiever tewerkstellingsbeleid. Zij geven mee uitvoering aan
de braingaincampagne.
Een aangename werkomgeving
Een hedendaags Human Recource
Management is broodnodig voor
het aantrekken en behouden van
bekwaam en gemotiveerd personeel. Ook in een kmo-omgeving.
We denken loopbaangericht, zijn
innovatief op vlak van arbeidsorganisatie en introduceren
competentiemanagement. Gezinsondersteunende diensten zorgen
voor een evenwichtige work-life
balance.

Streekhuis Westhoek

➥ UITDAGING 4:
Kwaliteitsvolle omgeving
De aantrekkelijke en zorgzame
Westhoek
Het algemene woonklimaat is een
onmiskenbare troef die we in de
verf zetten om jongvolwassenen aan
te trekken. De mooie landschappen
en de kust, een betaalbare woning
voor gezinnen met opgroeiende
kinderen, goed onderwijs, een
cultureel aanbod voor jongeren,
een veilige omgeving, weg met het
dagelijkse fileleed, …
Zorg- en welzijnsvraagstukken
pakken we meer en meer aan op
regionaal niveau. Zo maken we de
koppeling tussen welvaartscreatie
en het algemene welbevinden van
de inwoners.

➥ UITDAGING 5:
Mensen en organisaties
verbinden
Hoogdringend: een betere
mobiliteit en ontsluiting
Onze mobiliteitsvisie realiseren
we met de Lijn West-Vlaanderen,
NMBS, steden en gemeenten, de
provincie, het Agentschap Wegen
en Verkeer en de aanbieders van
vrijwilligersvervoer en nieuwe vormen van mobiliteit (zoals deelauto’s,
deelfietsen …).
Zo willen we snelbussen tussen de
4 steden, een betere ontsluiting
naar omliggende steden, ook over
de grens, en fietspunten aan de
stations. Waarom geen combi-ticket
voor het openbaar vervoer en een
ontdubbeling van de sporen voor
personen- én goederenvervoer?
We willen realisaties op korte
termijn en vinden oplossingen op
lange termijn.
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Streekevent 23 april - verwelkoming door de voorzitter
7

Streekhuis Westhoek

Uitwerking Streekpact
➥ UITDAGING 1:
Vernieuwend besturen
Intergemeentelijke
bedrijventerreinen
In 2012 diende wvi, in samenwerking met het Westhoekoverleg,
RESOC, VOKA, UNIZO en de
gemeenten, in het kader van een
call van het Agentschap Ondernemen, een project over het
intergemeentelijk (en zelfs regionaal) aanpakken van taakstellingen
inzake lokale bedrijvigheid.
Het project beoogt het bekomen
van modellen van intergemeentelijke bedrijventerreinen &
verevening voor de Westhoek.
Het project beoogt (1) ‘bruikbare
modellen’ voor de betrokken
gemeenten en wvi en (2) het bekomen van beleidsaanbevelingen die
algemeen op Provinciaal, Vlaams en
Streekhuis Westhoek

lokaal niveau bruikbaar moeten zijn.
Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en
buitenland, het analysewerk van
een externe dienstverlener en
een overleg met de betrokken
beleidsmensen worden twee cases
voorbereid: één voor de “binnentuin” (Alveringem, Lo-Reninge en
Vleteren) en één voor de WestkustVeurne.
Bijdrage van Johan Proot
Rol RESOC: initiator projectidee,
betrokkenheid in stuurgroep

➥ UITDAGING 2:
Ondernemen en
investeren
Speerpunstsector Agrocleantech
Met het Agreonproject wil de Provincie West-Vlaanderen de synergie

tussen landbouw en industriële
ontwikkeling, sterker uitspelen in
een duurzaam perspectief.
Daartoe werd een samenwerking
tussen Inagro en POM opgezet met
het Agreonproject als go-between.
De objectieven van Agreon zijn:
1. de detectie van technologische
hulpmiddelen voor een moderne
duurzame landbouwvoering in een
snel wijzigende wettelijke milieucontext en de detectie van de
technologische ontwikkelingscapaciteit van de West-Vlaamse industrie
met preferentiële focus op
mechatronica en bio-tech.
2. het opzetten van sensibilisatie
initiatieven (co-transformatie), de
uitbouw van een structureel kmonetwerk en de realisatie in de regio
Poperinge van een 2-jaarlijkse
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technologiebeurs met workshops
rond cleantech in de landbouw
In samenwerking met de diverse
stakeholders zal gestalte gegeven
worden aan netwerkactiviteiten,
beurzen en events alsook het
opzetten van pilootdemonstratieprojecten, bij voorkeur in de
concrete agrarische realiteit. Deze
zullen worden ondersteund door
een doorgedreven communicatiecampagne die vanaf de eerste
editie in internationaal perspectief
geplaatst wordt.
Bijdrage van Stefaan Serlet
Rol RESOC: initiator speerpuntsector, mede-financierder opstart
werking AGREON
Speerpuntsector Innovatie in
toerisme (LEADER-project)
De doelstellingen voor het speer9

punt toerisme worden gerealiseerd
door UNIZO Westhoek en Westtoer.
Zij voeren het LEADER-project
‘Innovatie in toerisme in de Westhoek’ uit.
Een 1ste doelstelling van het
project is om het netwerk van
ondernemers in toerisme te versterken, maar ook om nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen de
publieke en private sector te
creëren.
Binnen deze doelstelling organiseerden UNIZO Westhoek en
Westtoer reeds meerdere brainstormsessies voor de publieke en
private sector samen. Via deze
sessies werden o.a. nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkeld
tussen ondernemers en gidsen, en
werd de verkoop van streekproducten aan de toerist aangemoedigd

door het netwerk van streekproducenten en buurtwinkels te
versterken.
Daarnaast werd er ook gebrainstormd over hoe ondernemers en
de publieke sector in de toekomst
kunnen samenwerken binnen de
themalijnen kindvriendelijkheid,
couleur locale/streekgastronomie
en fietsen/wandelen. Het resultaat
van deze brainstormsessies wordt
vertaald naar concrete projecten. Unizo Westhoek zette ook al
concrete stappen rond het thema
seizoensverbreding.
Een 2de doelstelling is om nieuwe
doelgroepen naar de regio te halen.
UNIZO Westhoek en Westtoer
richtten reeds hun peilen op vriendentrips met de vormgeving van
een nieuwe webpagina vol initiatieven. Weldra focust UNIZO
Westhoek zich ook op de doelStreekhuis Westhoek

groep bedrijven door de promotie
van incentives in de regio een
nieuwe duw in de rug te geven.
Westtoer zet op hun beurt in op de
doelgroep gezinnen met kinderen.
Zo werden er o.a. al een kindvriendelijke website, een vakantieboek,
een vakantiekrant en kindvriendelijke fietsroutes ontwikkeld. Centraal
binnen deze themalijn staan de
twee stripfiguren Jaek en Nink die
de Westhoek KD’s de weg wijzen.
Een 3de doelstelling is om de regio
sterker te doen inspelen op trends
en recente technologieën. UNIZO
Westhoek organiseerde in dit verband de sessie ‘trends in toerisme’
en meerdere sessies rond sociale
media en beoordelingssites.
UNIZO Westhoek en Westtoer
bereikten met het project reeds zo’n
380 deelnemers, waaronder zo’n
170 individuele bedrijven.
Streekhuis Westhoek

Naast het LEADER-project wordt
er binnen de reguliere werking van
Westtoer en Unizo ook ingezet op
innovatie.
Zo werden er applicaties ontwikkelend waarmee de bezoeker de
Westhoek kan ontdekken (Dagboek
14-18, West-Vlinderen, autoroutes
van de Eerste Wereldoorlog).
Bijdrage van Heleen Loones en
Evelien Decoster
Rol RESOC Westhoek: initiator
speerpuntsector, co-financierder
LEADER-project
Speerpuntsector Duurzaam
bouwen en renoveren
De bouwsector is traditioneel één
van de dragende sectoren van ons
economisch weefsel. De Westhoek
heeft troeven om dit naar de toekomst toe nog meer uit te spelen.

We verwijzen naar de dynamiek
van de (nieuw)bouwsector aan de
kust en de renovatiemogelijkheden
van het woningpatrimonium in de
Westhoek. De keuze van Veurne als
fysieke uitvalsbasis van dit speerpunt voor gans de provincie is een
logisch gevolg hiervan.

De ‘cluster duurzaam bouwen en
renoveren’ wil nieuwigheden en
innovaties in de bouwsector versneld ingang doen vinden. De
uitbouw gebeurt aan de hand van
vijf pijlers: een starters -, advies-,
toon- en opleidingspunt, voorzien
van de nodige vergaderfaciliteiten.
De cluster creëert een samenwerking tussen bouwbedrijven,
architecten, overheid, kennis- en
onderwijsinstellingen. Door te netwerken worden kennis en ervaring
gedeeld.
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Streekevent 23 april - de aanwezigen brengen hun suggesties over wat er nodig is in de Westhoek
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Het doel van het cluster is sensibiliseren, kennisopbouw en
competentieontwikkeling, het weefsel van de bouwondernemingen
opbouwen en versterken en tenslotte zich profileren als regionaal
en provinciaal aanspreekpunt
voor duurzaam bouwen en renoveren. Daartoe wordt een efficiënte
samenwerking tussen de POM
West-Vlaanderen en het Steunpunt Duurzaam bouwen en wonen
van de provincie West-Vlaanderen
opgezet.
Samenwerking met bouwkan
Voor de Westhoek werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten
tussen Bouwkan enerzijds en de
steden Diksmuide, Ieper, Poperinge, Veurne en RESOC Westhoek
anderzijds.

Streekhuis Westhoek

Op dit ogenblik staat Bouwkan
in voor minimaal 2 zitdagen per
maand in de Westhoek (1 dag/
maand in Ieper, ½ dag/maand in
Veurne en ½ dag/ maand in Diksmuide). Dit wordt aangevuld met
extra infosessies op de site Veurne
‘duurzaam bouwen en renoveren’
(in de Pannestraat) en in de werkwinkel in Poperinge.
Bouwkan organiseerde op 2 juli een
‘jobmarkt’ op de site te Veurne met
als doel afgestudeerden in de bouw
te linken aan vacatures in de bouw
in de Westhoek.
Bijdrage van Rony Sanders
Rol RESOC: initiator speerpuntsector Duurzaam bouwen en
renoveren, (tijdelijk) trekkerschap
clusterwerking, mede-financierder
speerpunt en samenwerking met
Bouwkan

➥ UITDAGING 3:
Mens
in de werkomgeving
Ombuigen dalend aantal
leerlingen Centra Leren en
Werken
Werkperspectief vzw werkt voor dit
project samen met de SERR Oostende–Westhoek, CLW Poperinge
en CLW Nieuwpoort.
De vzw voert een onderzoek
naar de perceptie van het deeltijds beroepssecundair onderwijs
(DBSO). Langzaamaan wint het
deeltijds onderwijs aan bekendheid
en vormt het een goed alternatief
voor mensen die toch nog een kwalificatie willen behalen en voor wie
voltijds onderwijs geen optie meer
is. In Vlaanderen en West-Vlaanderen merken we een stijgende trend
12

op van de leerlingenaantallen. In de
Westhoek merken wij een terugval
of stagnatie van het aantal inschrijvingen bij de beide centra. Daarom
willen wij kijken wat de oorzaak hiervan is en wat we hier kunnen aan
doen.
Het doel van het project is om (1)
een zicht te krijgen op het leerlingenpotentieel van het deeltijds
leren en (2) om het meer kenbaar te
maken.
Naast een cijfermatig onderzoek
zijn ook een aantal interviews
gepland met direct betrokkenen,
het welzijnsveld en werkgevers.
Aan de hand van de conclusies uit
de interviews worden er minimaal 2
acties concreet uitgewerkt.
Bijdrage van Thijs Baelden
Rol RESOC Westhoek: mede-financierder
13

VTI Veurne en basisscholen uit
de regio werken samen in eerste
Lego Education Innovation studio
in Benelux
Technisch onderwijs verdient meer
waardering. Daarom heeft het
VTI Veurne een tijd terug het plan
opgevat om door middel van het
ontwikkelen van lespakketten en het
installeren van een LEGO Education
Innovation Studio de hand te reiken
naar het basisonderwijs.
VTI-leerkrachten leiden leerkrachten
basisonderwijs op om met hun leerlingen in deze studio aan de slag te
gaan rond het thema “Techniek”.
Tegelijkertijd geeft dit project de
kans om het technisch onderwijs
op een positieve manier onder de
aandacht te brengen.
Partners zoals RESOC Westhoek,
Vives, Unizo Westhoek, Voka

West-Vlaanderen, cera, Rotary
Nieuwpoort-Westhoek, KBC Veurne
en Rotary Diksmuide-Westkust steunen het project financieel.
Anderzijds heeft ook het basisonderwijs uit de regio zich
geëngageerd. Netoverstijgend
stapten al 23 basisscholen in het
initiatief mee. Deze scholen gingen
vanaf mei 2014 aan de slag in de
studio. Sommige scholen schreven
zich al opnieuw in voor het volgend
schooljaar.
Bijdrage van Lut Hoornaert
Rol RESOC: mede-financierder
Nieuw: tweedekansonderwijs
Een secundair diploma kan nu ook
via tweedekansonderwijs in Ieper
of De Panne behaald worden! Een
diploma opent nieuwe deuren!
Meer kans op de arbeidsmarkt, later
kiezen voor hoger onderwijs of een
Streekhuis Westhoek

andere weg inslaan. Naast de Aanvullende Algemene Vorming (AAV)
is er een Beroepsspecifieke opleiding. Na het beëindigen van beide
opleidingen, wordt het diploma
secundair onderwijs behaald. Dit
wordt erkend door het Departement Onderwijs en Vorming.
De algemene vorming kan in Ieper
en De Panne worden gevolgd.
Voor de beroepsspecifieke opleiding kan men kiezen uit een
brede waaier van opleidingen. Er
is keuze tussen de volgende sectoren: auto, bouw, handel, hout,
informatica, toerisme, mode,
schoonheidsverzorging en haartooi,
mechanica-elektriciteit, personenzorg en voeding. Vanaf volgend
schooljaar zijn ook volgende opleidingen mogelijk: computeroperator
(bij CVOWW), boekhoudkundig
Streekhuis Westhoek

Streekevent 23 april - demo-materiaal van LEGO
uit de Lego Education Innovation Studio
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bediende (bij CVOWW), toeristisch
receptionist (bij CVO Cervo-Go).
Wilt u meer info over de opleiding
tweedekansonderwijs en de instapmomenten Algemene vorming?
CVOWW Ieper - tko@cvoww.be /
Cvo Cervo-Go De Panne/Ieper tko@cervogo.be
Bijdrage door Evelyne De Spriet en
Sofie Vanhonacker
Rol RESOC Westhoek: medebekendmaking van de nieuwe
opleidingsmogelijkheden (bvb. via
www.westhoek.be)
Nieuw: HBO5 [Associate Degree] opleidingen
HBO5 [Associate Degree]-onderwijs
situeert zich tussen het secundair
en bachelorniveau. Wanneer je
afstudeert, behaal je een diploma
van gegradueerde. Op de arbeidsmarkt is er veel vraag naar mensen
15

met deze competenties. De opleidingen spelen in op de behoeften
van iedereen die na het secundair onderwijs via korte trajecten,
eventueel in combinatie met
het uitoefenen van een job, een
beroepskwalificatie wil verwerven.
CVOWW zal samenwerken met de
Katholieke Hogeschool VIVES voor
de HBO5-opleidingen. De officiële
benaming wordt HBO5 [Associate
Degree]. De opleidingen gaan door
in Kortrijk en/of Ieper. In CVOWW
kan men vanaf juni inschrijven
voor volgende HBO5-opleidingen:
Management Assistant, optie talen
(i.s.m. VDAB) ; Elektromechanica,
optie productie-, procesautomatisering of klimatisatie ; Verkeerskunde.
Men kan kiezen voor een modeltraject of een traject op maat van jouw
mogelijkheden.

Bijdrage van Sofie Vanhonacker
Rol RESOC: pleitbezorger voor
hoger onderwijs in de Westhoek,
mede-bekendmaking (o.m. via
www.westhoek.be)
Vijf opleidingsverstrekkers uit de
Westhoek werken samen aan de
infobrochure ‘Opleidingen in de
Westhoek’
Syntra, het Nationaal Agrarisch
Centrum, het Centrum voor
basiseducatie open-school en de
centra voor volwassenenonderwijs
CVOWW en cvo Cervo-Go hebben
hetzelfde doel voor ogen: volwassenen optimale leerkansen geven om
hun talenten te ontwikkelen aan de
hand van tal van opleidingen, vormingen en workshops in krachtige
leeromgevingen. Samen willen wij
een synergie op gang brengen die
volwassenenonderwijs in al zijn vormen kenbaar en bereikbaar maakt
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in de Westhoek. Daarom besloten
wij om een gezamenlijke
infobrochure ‘Opleidingen in de
Westhoek’ te verspreiden.
De eerste editie verscheen in
augustus 2013 en was het resultaat
van de samenwerking tussen drie
partners. De vijf partners werken
ondertussen aan de derde editie
die verspreid wordt in augustus
2014.
Deze brochure is een uniek initiatief.
Niet alleen omdat het duidelijkheid biedt, maar vooral omdat
het een baken is: we stellen vast
dat er al enige tijd opleidingen en
opleidingskansen verdwijnen uit de
Westhoek, en hier wordt nu door
5 organisaties, luid en duidelijk, en
met één stem gezegd: “Wij blijven
inzetten op de Westhoek !”.
Bij Syntra, NAC, open-school,
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CVOWW en cvo Cervo-Go kunt
u terecht voor opleiding en vorming om diverse redenen: om uw
slaagkansen op de arbeidsmarkt
te verhogen, om u als zelfstandig ondernemer te vestigen, uit
persoonlijke interesse of om u te
bekwamen in een hobby of zinvolle
vrijetijdsbesteding.
Bijdrage van Evelyne De Spriet
Rol RESOC: ondersteuning van het
initiatief
Een intergemeentelijke aanpak
van de Regierol sociale economie
Traditioneel is de werkloosheidsgraad in deze regio laag ten
opzichte van het Vlaamse gemiddelde, maar daar staat tegenover
dat er gemiddeld ook meer mensen
uit de kansengroepen werkloos
zijn, die meer dan gemiddeld
drempels moeten overwinnen om

op de arbeidsmarkt te geraken.
Het opstapje van de sociale economie is voor hen van uitermate
groot belang. De lokale besturen
krijgen vanaf 2014 extra bevoegdheden rond de regierol voor sociale
economie. Vlaanderen voorzag wat
middelen via een oproep, om de
gemeenten daarin te ondersteunen.
Voor de Westhoek werd geopteerd
voor een indiening voor een samenwerkingsverband van 17 van de 18
gemeenten.
Doel van de indiening voor de
Westhoek was meerledig.
• Extra netwerking is voor deze
regio zeker aangewezen, gezien
alle wijzigingen die op de sector
sociale economie afkomen (denk
bijvoorbeeld aan de maatwerkbedrijven, wijzigingen rond lokale
diensteneconomie, de nieuwe werk/
welzijn-regeling).
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• Daarnaast zijn er een aantal
denk- en werkpistes rond sociale
economie, die in de komende
periode hopelijk gestart kunnen
worden, denk bijvoorbeeld aan
een fietspunt voor regio Koksijde/
Veurne.

afwachting van andere vormen van
Vlaamse ondersteuning.

• Er zou ook in personeelsinzet
voorzien worden, zodat sociale
economie voor de regio goed
opgevolgd wordt/blijft vanuit de
specifieke regionale aandachtspunten.

➥ UITDAGING 4:
Kwaliteitsvolle omgeving

Begin juli vernamen we dat ons
dossier niet weerhouden werd door
de Vlaamse Regering om wille van
de te lage werkloosheidscijfers.
De Westhoek is er natuurlijk de
regio niet naar om ondertussen bij
de pakken te blijven neerzitten:
er wordt naarstig aan de concrete
dossiers gewerkt, in hoopvolle
17

Bijdrage van Nick Vanwalleghem
Rol RESOC: actoren bijeen brengen
en overtuigen van de noodzaak van
indiening van de subsidie-aanvraag

Forum jeugd Westhoek
(Het Forum jeugd is een antwoord
op meerdere uitdagingen die geformuleerd worden in het Streekpact.)
Het Forum Jeugd Westhoek
brengt op regionale schaal lokale
jeugdactoren samen, en dit op
verschillende niveaus. Er zijn 3
kerntaken: intergemeentelijke
samenwerking (overleg), belangenbehartiging van het jeugdthema en

ondersteunen van intergemeentelijke initiatieven.
De schaalvoordelen die hiermee
geboekt worden, kunnen dienen als
model voor andere beleidssectoren
en moeten de efficiëntie en effectiviteit van het lokale jeugdbeleid in
onze Westhoek vergroten.
Naast de basiswerking (vorming
en netwerken – jeugdreﬂex) wordt
vanaf 2014 met 3 concrete prioriteiten gewerkt:
• Jongerencultuur
• Vrijetijdsaanbod jeugdwerk
richting een meer efficiënt georganiseerd aanbod
• Westhoek, jongeren en
braingain: mee verantwoordelijkheid opnemen voor acties
geformuleerd in het streekpact via
• Roadshows: inspirerende Westhoekverhalen en –voorbeelden in
het secundair onderwijs
Streekhuis Westhoek

• Jobbeurzen: het promoten van
de Westhoek als woon-, werk- en
jongerenregio
• Stageplaatsen: stage als opstap
naar werk in de Westhoek. Door
het ontbreken van hoger onderwijs
in de regio worden de Westhoekbedrijven te vaak over het hoofd
gezien.
Bezoek voor meer informatie onze
website http://forumjeugd.be/nl/ of
neem contact op met de projectcoördinator - jeugd@westhoekoverleg.
be.
Bijdrage door Mieke Vanelslande
Rol RESOC: ondersteuning van het
initiatief, mede-financierder van het
luik ondernemerschap/braingain.
Aanpak van het dossier Mobiliteit
Vanuit de Westhoek werd de vraag
gesteld hoe gemeentes zelf actie
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kunnen ondernemen om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Er
werd een eerste visietekst uitgewerkt die werd besproken met en
aangepast aan de opmerkingen van
de bevoegde schepenen van de
steden.
• In de eerste plaats wordt gefocust
op het versterken van het openbaar vervoer. Er wordt gedacht aan
het voorzien van snelbussen tussen de vier kleinstedelijke centra.
Deze snelbussen doen alleen de
hoofdhaltes aan en stoppen niet in
alle omliggende dorpen. Ook de
verbindingen met de omliggende
steden, in eigen land en Frankrijk,
moeten verbeterd of aangeboden
worden met het openbaar vervoer.
Voor de Westhoek blijven de belbussen een belangrijke vorm van
vervoer die moet bewaard blijven.
Daarnaast wordt er veel gewerkt

met vrijwilligersvervoer dat eveneens ondersteuning nodig heeft.
• Vanuit de provinciale en Vlaamse
overheid worden reeds veel inspanningen gedaan om de fiets in
Vlaanderen op de kaart te zetten.
Er wordt sterk geïnvesteerd in de
uitbouw van goede functionele
fietsroutes.
In de Westhoek kunnen we op deze
weg doorgaan door fietspunten uit
te bouwen in de stedelijke centra.
Deze fietspunten kunnen instaan
voor beperkt fietsherstel, onderhoud van de stallingen maar ook
fietsverhuur promoten.
• Vanuit de steden is het tevens
zinvol om in te zetten op deelsystemen, zoals deelfietsen en
deelauto’s. Aan de stations zouden
deelfietsen kunnen voorzien worden
die ook in Vlaanderen reeds ingang
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gevonden hebben.
In de stedelijke centra kunnen de
besturen één of meerdere van de
dienstwagens buiten de werkuren
laten gebruiken door de eigen
bewoners.
• Al deze acties kunnen slechts
uitgewerkt worden als er voldoende
gesensibiliseerd wordt, ook naar de
eigen inwoners.
Bijdrage door Margo Swerts
Rol RESOC: enthousiasmeren bij
het zoeken naar oplossingen op
maat van de regio (actoren benaderen, activeren, meedenken en mee
zoeken)
‘De Westhoek Inspireert’
Met de lancering van ‘de Westhoek Inspireert’ (label, website,
facebook-pagina) werd in 2011 een
bescheiden aanzet gegeven van
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een regiomarketing-campagne.
De uitgangspunten blijven met
het nieuwe Streekpact brandend
actueel:
• Het uitdragen van een positief
beeld van onze regio: er is dynamiek en ondernemingszin
• Tonen wie die dynamische, ondernemende Westhoekers zijn: door
het benoemen van ‘rolmodellen’
• Het bijeen brengen van wie de
Westhoek genegen is: door het
organiseren van Walks&Talks.
• Communicatie/marketing loopt
als een rode draad doorheen de
uitdagingen van het Streekpact.
Daarom gaan de streekpartners
bovenstaande campagne-elementen bijsturen en versterken waar
mogelijk.

Oproep voor nieuwe rolmodellen
komt er aan!
De steden en gemeenten en sociale
partners worden gevraagd om voorstellen aan te leveren voor nieuwe
rolmodellen.
“Communitybuilding” via Walks &
Talks
Walks & Talks brengen mensen
samen rond een thema (citymarketing, ondernemen over de grens,
creativiteit …) op een unieke
locatie. Het blijkt een succesvolle
manier om netwerken te activeren,
netwerken van mensen met diverse
profielen maar met een eenzelfde
liefde voor de streek.
Suggesties voor thema’s en locaties voor een Walk & Talk kunnen
doorgegeven worden aan RESOC
Westhoek.
Bijdrage door Sigrid Verhaeghe
Rol RESOC: projectpartner
Streekhuis Westhoek
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De nieuwsbrief wordt gratis verstuurd.
Via eenvoudige aanmelding op het secretariaat
kunt u opgenomen worden in ons adressenbestand.
Daarnaast wordt ook maandelijks een elektronische nieuwsbrief verstuurd.
Deze mailing geeft u een handig overzicht van evenementen
en vergaderingen vanuit het streekhuis Westhoek.
U kunt zich gratis abonneren door een mailtje te sturen naar
streekoverleg@westhoek.be
Voor meer info over de werking van Streekhuis Westhoek
en de diverse partners in de Westhoek
kun je ook altijd terecht op www.westhoek.streekhuis.be
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