


Neteland – 70.000 inwoners
E34/E313 – Albertkanaal – ENA netwerk – 4 treinstations

grote natuurgebieden – historische regio – echte scholenregio



Neteland: een logische, vaste regio

• RUIMTELIJKE LOGICA (= zeer coherente regio (bol/hart-vorm), fietsbare 
afstand, geografisch heel herkenbaar, samenwerking mét ipv tegen stad)

• SOCIO-LOGICA (= natuurlijke oriëntatie: naar het ziekenhuis, school lopen, 
trein/bus nemen, werken en winkelen, recreatie, …)

• BESTUURLIJKE LOGICA (= we deden al erg veel samen (° regioscreening), 
met een vaste regio kunnen we rationaliseren en geïntegreerd werken)



Neteland: drie basisprincipes

• SAMEN UIT, SAMEN THUIS (= grootste verschil met IGS-verbanden, grote 
solidariteit, vertrouwen in mekaar, samen strategische keuzes maken)

• SOCIOLOGISCH DNA (= natuurlijke oriëntatie op mekaar, DNA-oefening 
gemaakt, samen een missie en visie bepaald)

• NETWERKORGANISATIE (= Geen grote bovenbouw, flexibel & wendbaar, 
geïntegreerd & transversaal werken, ook andere/private partners)







VRIJE TIJD

• Bovenlokaal cultuur-, bovenlokaal sport- (bv. G-sport) & bovenlokaal jeugdbeleid
→ Aanwerving coördinator bovenlokaal cultuur- en bovenlokaal jeugdbeleid

• Bibliotheek > groot dictee, lezingen/acties, ééngemaakt lidmaatschap/reglement
• UiT-in-Neteland > afstemming aanbod, website en schoolvakanties + Schatten 

van Vlieg
• Buiten spelen > 360° foto’s, digitale map 71 plekjes, 3 buitenspeeldagen
• Uitleendienst > prioritaire partners collega-gemeenten Neteland
• Amateurkunstenaars > “Toeren om te Loeren” + Nief Talent
• Feestwijzer > roken, drugs, drank, gehoorschade → evenementenloket, 

evenementenloket software ism politie & diensten vrije tijd/mobiliteit
• Toerisme > folder, meertalig 4 talen, website, banner, EK politie evenement, 

9 arrangementen, digitale kaarten met wandelen/fietsen/sportief
• Vrijetijdsparticipatie en regionaal netwerk + UiT- of vrijetijdspas









WELZIJN & ZORG

• ISOM > Neteland welzijn & zorg 
+ Eerstelijnszone Middenkempen

• Huis van het Kind, speelpunten, luierbox, Moedertaal

• Inburgeringsceremonie, integratie, praatpunten, fietslessen voor volwassenen

• Activeringsbeleid: dienst tewerkstelling, Wijk-werken

• Hulpverlening verslaving, jeugdwelzijnsoverleg, geïntegreerd breed onthaal

• BOV: doorverwijzing bewegingscoach

• Vrijwilligerswerking + Give a Day

• Buurtgerichte zorg & VONK3

• Nieuw ESF-project: partnerschappen rond jongeren (18-30 jaar)





RUIMTE
• Zonale mobiliteitsraad (ZMR) > deskundigheid bijeenbrengen

• Milieutoezichthouderschap > pool milieuambtenaren, politie + zwerfvuilcamera’s

• Beleidsgroep duurzaamheid + 
“Huisbezoekers” energie / Europees project ism IOK

• Project stedenbouwkundige lasten (BRV)

• GeWOONtebreker en Thuis in de toekomst
• Onthardingsactie

• Actie Neteplant-dag

• Pop-up-fiets

• Haalbaarheidsonderzoeken







INTEGRALE VEILIGHEID
• Politiezone > PC/PR, zonale veiligheidsraad (ZVR), GAS/politiecodex, EK politie 2018, Inbraak veilig-

certificaat, Verkeerseducatief Centrum (VEC) Neteland

• Inname openbaar domein en evenementenloket (software)

• Camera & ANPR-plan voor de hele zone

• Verbindende functies: bv. communicatie, verkeer (mobiliteitsraad), handhaving, preventie

• Handhavingsambtenaar > pool handhavingsambtenaren + link handhavingscel PZ Neteland

• Intergemeentelijke veiligheidscel (IVC) > noodplanningscoördinatoren, 5 disciplines, corona

• Lokale integratie (LIVC) > integratie, polarisering, samenwerking met scholen en preventie

• Nieuw verslavingsbeleid > JWZO, proefprojecten 458ter, protocol parket, GHO, congressen met o.a. 
huisartsen, GBO, nieuwe preventiemethodieken, drugopvolgingskamer, SAMEN-project, …

• “SAMEN”: geïntegreerd en multidisciplinair samenwerken met parket, politie & hulpverlening

• Integrale veiligheid: bestuurlijke handhaving, GAS, LIVC-R, globaal preventieplan, …





STRATEGIE & ORGANISATIE

• Coördinator Neteland welzijn & zorg (Margot Lembrechts), coördinator vrije tijd (Tine Van den Heuvel) + 
jeugdbeleid

• Diensten Neteland welzijn & zorg > bv. teamleider tewerkstelling (Magalie Machtens) + coördinator GBO, 
vrijwilligerswerking, trajectbegeleiders, juristen, psychologen (ism CGG) + coördinator ELZ (Marianne Bleys)

• Noodplanningscoördinatoren > 2 medewerkers (Els De Groof en Thomas Smets)

• Communicatieambtenaren > pool “D5”, verloven & backup + link communicatie PZ Neteland

• Politie-functies (bv. preventie, SAMEN, mobiliteit, handhaving – cf. PZ Neteland)

• Lokaal gezondheidspreventiebeleid: 1,2 FTE (Fien Engels en Ellen Van Eynde)

• Onroerend erfgoed > IOED opgericht, ondersteuning diensten RO, werving 2,5 medewerkers 

• Beleidsgroep HR: gemeenschappelijk RPR, interne arbeidsmarkt, …

• Jobbeurs Thomas More samen

• Samen vorming organiseren (bv. GeCoRo HTS + studiedag bib en cursus vakbekwaamheid VRS)

• Vorming voor alle mandatarissen Neteland (mandataris-avonden)

• Infoavond voor personeel (282 van 1000 medewerkers aanwezig!)







OOK MET ANDERE ACTOREN SAMENWERKEN

• Toerisme: B&B, horeca, Sport Vlaanderen, Hidrodoe, erfgoedcel

• Scholenplatform Neteland: 34 scholen (incl. DKO, hoger onderwijs, STEM)

• Zonale mobiliteitsraad: De Lijn, AWV, MOW, politie, VSV, Fietsberaad, e.a. …

• Vlaamse overheid: Thuis in de toekomst – enige regio-aanvraag Neteland 
(“gewoontebreker”)

• Economie: VOKA / UNIZO charter: 5 multidisciplinaire werkgroepen  

• Sociale economie en maatwerkbedrijven: 
Groep Talent - Kaliber/ZKW - ’t Werk - ’t Gerief - Boskat/Bospad

• STEM-partnerschap ism Natuur & Wetenschap, Hidrodoe, Thomas More, VOKA

• Regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie ism welzijnsschakels
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Overlegstructuur?

Raad van Bestuur > draagvlak  
(meerderheid + oppositie)

Stuurgroep > de motor
(burgemeesters + alg. directeurs)

Beleidsgroepen > schepenen mee
(schepenen + diensthoofden)

Adviesgroepen > intervisie
(ambtenaren)

+ charter Lille/Kasterlee (voor welzijn & zorg)
+ referentieregio Kempen (oefening subregio’s)



Wat waren succesfactoren?

• Samen uit, samen thuis: automatisme, consequent, “vaste regio”

• Gelijkwaardige partners: veel basisvertrouwen, over partijgrenzen heen

• Omschrijving politiezone (niet te bediscussiëren grens = vaste regio)

• Natuurlijke oriëntatie ziekenhuis/onderwijs/winkelen: (socio)logische
afbakening

• Netwerkorganisatie: niet meteen grote bovenbouw en overhead, wel 
flexibel, wendbaardheid, samenwerking met externe partners (niet enkel 
gemeenten)

• Transversaal werken tussen domeinen (bv. welzijn, vrije tijd, veiligheid)



“De onzichtbare meerwaarde”
• Robuustheid ervaren van die samenwerking: “de onzichtbare meerwaarde”

Het is een samenwerking om op terug te vallen, er zijn backups, geeft slagkracht 
voor brede regio (bv. Corona: heel snel schakelen – toeristisch aanbod op 1 
maand uitgewerkt, meer dan 1000 vrijwilligers, logistieke taken voor hele regio)

• Het aanbod/dienstverlening naar de burger toe is sterk toegenomen 
→ samen is veel meer mogelijk
→ verregaand afstemmen (bv. grote winkelketen, zwembad, handhaving keuzes, 
strategisch afstemmen)
→ we stimuleren burgers ook naar andere gemeenten te gaan vb. 
buitenspeeldag, schatten van vlieg, UiT-/vrijetijdspas, aanbod schoolvakanties, ...

• Als regio zijn we veel aantrekkelijker dan als individuele gemeente voor externe 
partners om mee samen te werken vb. Arktos, CAW. Ze hebben niet voldoende 
capaciteit om zich tot één (kleine) gemeente te richten, maar naar Neteland kan 
het wel. Dit komt opnieuw de burger ten goede →meer aanbod + meer lokaal



Ambities van 
Neteland
• Neteland verder 

verduurzamen -> 
projecten worden 
ingebed in de werking van Neteland

• Neteland-reflex -> medewerkers en politici van de lokale besturen vragen 
zich bij nieuwe initiatieven af wat de beste schaal is
(automatisme om met mekaar contact op te nemen en voort te helpen)

• Neteland als beweging door nog meer zichtbaar te worden voor personeel 
(personeelsdag, interne communicatie, eigenaarschap)

• Verder groeien op het tempo van de lokale besturen 
(inhoudelijk en structuur)



Drie insteken voor de regiovorming

• Geïntegreerd werken tussen domeinen = de grote meerwaarde!
• Veiligheid – zorg: Corona-pandemie en crisisaanpak
• Veiligheid – vrije tijd: fuifwijzer, evenementenbeheer
• Veiligheid – ruimte: zonale mobiliteitsraad, handhaving RO/milieu
• Veiligheid – welzijn: bv. project SAMEN - politie/parket/hulpverlening/lokale besturen
• Afstemming met Vlaamse structuren (bv. politie- & eerstelijnszone, erfgoedcel, IOED)

• Transversaal werken verkleint nu kans op subsidies?! (bijvoorbeeld net niet 
specifiek genoeg op één deeldomein: bv. bovenlokaal cultuurbeleid) 
> andere focus in opzet subsidies (bv. richten naar regio’s & meer beoordelen op 
de verbinding/inbedding in belendende domeinen)
> minder kortlopende engagementen en subsidieprojecten maar verduurzamen, 
op langere termijn > pilot met regierol vaste regio?! op basis van vertrouwen en 
omgevingsanalyse (cf. regeerakkoord/planlastdecreet: rapportage ipv ex-ante)

• Decretale kaders om makkelijk samen te werken: flexibele vormen IGS 
(projectvereniging), HR-mogelijkheden om interne arbeidsmarkt te creëren, …
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Contact?

Vijf burgemeesters en directeurs

Lieven Janssens
(burgemeester@vorselaar.be, voorzitter)

Jeroen Peeters
(jeroen.peeters@olen.be, algemeen directeur)

www.regioneteland.be


