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Beste lezer 

 

Wat u nu vast heeft is het Kempenpact2030. Dit pact is een afspraak die de Kempen met zichzelf maakt 

om tegen 2030 een inclusieve, warme, zorgzame, ondernemende, innoverende en duurzame 

samenleving te zijn. Dit pact is ook een bondgenootschap tussen diverse sociaaleconomische actoren 

om samen stappen te zetten richting die gemeenschappelijke horizon. Dit pact is voor en door de 

Kempen gemaakt. Het is ONS PLAN om samen de beste Kempen te worden die we willen zijn. 

 

Dit Kempenpact2030 kan je vergelijken met een wegenkaart, waarbij we samen onze startpositie en de 

bestemming hebben bepaald en we de eerste lijnen hebben getrokken om op deze bestemming te 

geraken. We zijn gepakt en gezakt met ons verleden, onze expertise, onze troeven, ons enthousiasme 

en ga zo maar door. Via diverse projecten en initiatieven gaan we op weg. Gaandeweg zullen we – door 

nog betere kennis van het parcours en elkaar – onze routeplannen versterken, aanpassen en aanvullen, 

steeds met de gemeenschappelijke bestemming in het vizier.  

 

Ik ben alvast fier op dit reisgenootschap én op de gekozen bestemming. Dit Kempenpact2030 verbindt 

de Kempense krachten. De afgelegde weg tot dit pact was al hartverwarmend. Samen maken we er een 

mooie tocht van. Een tocht met als bestemming een inclusieve, warme, zorgzame, ondernemende, 

innoverende en duurzame Kempen in 2030.  

 

 

Ward Kennes  

Voorzitter Streekplatform Kempen 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Noot van de auteurs: Deze tekst is nog onaf. Zie het als een ruwe diamant die nog verder zal geslepen 

worden. Een aantal projecten worden nog verfijnd en aangevuld en sommigen veranderen mogelijk nog 
van naam.                  7 mei 2020  
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Onze gemeenschappelijke  

Kempense horizon 
 

 

DE MENSEN MET EEN HART VOOR DE KEMPEN DELEN EEN GEZAMENLIJKE AMBITIE. ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE 

HORIZON IS EEN KEMPEN DIE IN 2030 EEN DUURZAME SAMENLEVING, EEN INCLUSIEVE, WARME EN ZORGZAME 

SAMENLEVING ÉN EEN ONDERNEMENDE EN INNOVERENDE SAMENLEVING IS. 

 

Als we in 2030 ontwaken hebben we bruisende dorpen en steden. We kunnen er winkelen, advies en 

begeleiding inwinnen. We wandelen door mooie straten, langs veilige en aangename pleinen. We fietsen 

langs brede comfortabele fietspaden. We verplaatsen ons met de glimlach en op een schone manier 

naar het werk, de school, de vereniging, de familie … .    

We zijn een samenleving waar iedereen mee is, waarin mensen of groepen niet afhaken. We reiken de 

hand aan wie het moeilijk heeft. We zijn een gezonde samenleving. Onze huizen, onze lokalen, onze 

wijken, onze parken, onze open ruimte … bieden een gezond leefklimaat en sterke ecosysteemdiensten, 

zoals zuiver drinkwater, recreatie, natuurlijke bestuiving, zonne-, wind-, geothermische energie ….  

Kortom in 2030 is de Kempen duurzaam. 

 

Als we in 2030 rondom ons kijken zien we een regionale arbeidsmarkt waar ieder talent op de juiste 

wijze wordt ingezet. We zien gelukkige werkvloeren. We zien kinderen en volwassenen die groeien in 

hun ontwikkeling en we zien er die excelleren.  

In onze maatschappij is aandacht voor kwetsbaren. We bieden en krijgen zorg en ondersteuning op 

maat, ook voor psychisch welbevinden. Iedereen is mee.  

We laten ons verrassen en verwennen in het theater, de bioscoop, bij optredens, tentoonstellingen, 

wandelingen … . We kijken reikhalzend uit naar activiteiten met vrienden, buren, … van 

gemeenschappelijk tuinieren, tot kookavonden, van op kamp gaan tot samen gaan joggen of fietsen.   

De Kempen bestaat uit veerkrachtige dorpen, steden en gemeenschappen. Met een goede work-life 

balance. We hebben een sterk sociaal weefsel, waar iedereen aan de slag kan. We zijn gelukkig. 

Kortom in 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en zorgzaam. 

 

Als we in 2030 gaan slapen is dat na een mooie dag waarin Kempenaren hebben kunnen ondernemen 

met impact. Jonge (en oudere) talenten worden gestimuleerd en ondersteund om te ondernemen en te 

innoveren. Ze vinden in de Kempen aantrekkelijke uitdagingen en kansen om hun professionele droom 

waar te maken. We kennen een bloeiend ondernemerschap dat niet alleen innovatief is maar ook 

sociaal. Onze regio staat gekend om zijn ondernemersvriendelijk imago.  

De Kempen zet in op maakindustrie met impact, op kwaliteitsvolle voedselproductie en op 

voedselinnovaties, op zorginnovatie en biogebaseerde economie met een focus op duurzaamheid. Door 

slimme en sterke allianties is er een goede economische mobiliteit. De Kempen maakt een sterke 

connectie met de omliggende regio’s en de wereld. 

Kortom in 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving.  

 

Samen met jou gaan we graag op pad. 
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Op weg naar een Kempenpact2030 

 

GOED VOORBEREID OP REIS 

Begin 2019 besliste het Streekplatform Kempen om een ambitieus, co-creatief traject op te starten, dat 

het Kempens streekbeleid moest boosten voor het komende decennium. Het Streekplatform Kempen 

was facilitator, maar het moest een plan worden van, voor en door de Kempen.  

 

Op het toekomstforum in oktober 20191 kwamen 81 gemotiveerde mensen2 met een hart voor de 

Kempen samen. De groep was samengesteld vanuit diverse sectoren en maatschappelijke speelvelden. 

Er werd teruggeblikt op het verleden en gezocht hoe dit onze Kempense identiteit gevormd had. Er 

werd gekeken naar de uitdagingen en trends rondom ons. Een belangrijk moment was wanneer de 

aanwezigen de gezamenlijke ambitie verwoordden. Onze gemeenschappelijke horizon, in drie 

hoofddoelstellingen:  

 in 2030 is de Kempen duurzaam, 

 in 2030 is de Kempen een inclusieve, warme en zorgzame samenleving, 

 in 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving. 

Dit toekomstbeeld was de motiverende prikkel om te bepalen hoe we samen op weg konden gaan naar 

deze gemeenschappelijke horizon. Het resultaat waren een tiental projectideeën. 

In de loop van 2020 kregen deze projectideeën stapsgewijs meer vorm door het werk van 

geëngageerde projectwerkgroepen. En bij de redactie van dit Kempenpact2030 liggen de volgende 

projectideeën alweer klaar. Steeds met de drie hoofddoelstellingen als bestemming en referentiekader. 

Allen met de bedoeling om te timmeren aan de weg naar die mooie Kempense horizon. 

   

 

DE BAGAGE WAARMEE WE OP PAD GAAN 

De Kempense zandgrond is een fundamenteel ingrediënt van 

de Kempen, iets wat de Kempen mee maakt en gemaakt 

heeft. Onze ondergrond beïnvloedt onze ruimtelijke 

ontwikkeling, onze dorpsontwikkeling, onze economische 

ontwikkeling, onze vorm van samenleven vroeger en ook nu. 

Deze ondergrond vormde ook het karakter van de 

Kempenaren: “We zijn een veerkrachtige regio. We maken 

van een zwakte een sterkte”. Dit alles maakt dat er bijzondere 

Kempense plekken zijn ontstaan: de koloniën, de Warande, de 

nucleaire zone, de hogescholen, de kanalen, het vennegebied, 

de Kempense meren, innovatieve zorgspelers … . Het is met 

deze kenmerken en tools in onze bagage dat we op pad gaan. 

 

                                              
1 Verslag Toekomstforum Kempen, 25 & 26 oktober 2019 
2  

http://streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2019/11/Verslag-Toekomstforum-Kempen.pdf
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De Kempen kent de kunst om moeilijke situaties om te buigen naar kansen. Samenwerking zit ons 

hierbij in het bloed. En ja, onze koppigheid durft dan ook wel eens te helpen. Wanneer in het verleden 

de Kempen uitgekozen werd om de opvang van landlopers te organiseren, dan betekende dit meteen 

ook het ontstaan van unieke kolonies die tot vandaag een maatschappelijke rol vervullen. Denk hierbij 

aan de mix van natuur met zijn ecosysteemdiensten, toerisme en penitentiaire instellingen. Door de 

komst van de nucleaire sector evolueerden we tot een expertiseregio in medische isotopen en nucleaire 

afvalberging. Arme zandgrond houdt ons niet tegen om een belangrijke landbouwregio te worden of om 

de grondstoffen te benutten en bouwmaterialen en glas te produceren. Zijn er structurele problemen in 

de zorg, dan pakken we ze zo goed en zo kwaad als kan pragmatisch aan. Niet voor niets zijn de 

gezinsverpleging, het eerste JAC (jongerenadviescentrum), de CADO’s (collectieve autonome 

dagopvang voor ouderen), de farmaceutische industrie, de pil, LiCaLab, … het resultaat van pionieren in 

de Kempen.  

Voelen we de grenzen van globalisering en de draagkracht van onze aardbol, dan antwoorden we met 

projecten en samenwerking over verschillende sectoren heen, en zetten we in op technologie die er dan 

toe doet. De geothermie, zonneregio Kempen, het eerste biogas op onze aardgasnet zijn slechts enkele 

voorbeelden.  

Tot slot zien we in de Kempen een sterke aanwezigheid van onderzoek, technisch en technologisch 

onderwijs en onderzoek. Zowel inzake farmacie, duurzaam bouwen, chemie en biochemie als op vlak 

van zorg, energie en agro-voeding. Dit maakt de Kempen een ideale biotoop voor innovatie.  
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Samen op pad 
 

We weten waar we vandaan komen en hebben een zicht op onze eindbestemming. Tijd dus om ons 

routeplan concreter te maken.  

Tijdens het Toekomstforum formuleerden we concrete projecten die zullen bijdragen om op onze 

eindbestemming te geraken. Deze Kempenpact2030-projecten vormen samen met de werking van het 

Streekplatform Kempen de wegen die ons naar onze gemeenschappelijke horizon zullen leiden.  

En we kijken steeds goed om ons heen. Want het Kempenpact2030 is geen afgesloten geheel. Een 

goede connectie met de wereld om ons heen, met het verleden en met de netwerken en partners 

rondom is een must. Daarom leggen we de link met wat de Kempenaar nu al doet. En maken we een 

verbinding met eerder opgestarte waardevolle trajecten. Het Kempenpact2030 is een levende schakel in 

een wijde omgeving in transitie.  

 

 

Het landschap om ons heen 

 Het beleid 

Streekbeleid is onlosmakelijk verbonden met andere bestuurlijke niveaus. En dit in twee richtingen. 

Sommige zaken vragen een zeer lokale aanpak, en daar is het gemeentelijke bestuur de ideale actor. Is 

de gemeentegrens te beperkt voor een uitdaging dan is een bovenlokale aanpak complementair aan 

deze lokale inspanningen. Bovendien biedt het netwerk van Streekplatform Kempen kansen voor 

samenwerkingen met sociale partners, kenniscentra en onderwijsinstellingen, waar ook lokale besturen 

mee de vruchten van plukken. Wat de Kempen realiseert op vlak van energie is hier een mooi voorbeeld 

van.  

Tegelijkertijd is het Kempenpact2030 ingebed in het provinciale, Vlaamse, federale en Europese beleid. 

Initiatieven rond ruimtegebruik en mobiliteit passen zo in de provinciale strategische visie ruimte. Een 

plan voor het Kempens openbaar vervoer wordt opgemaakt in de vervoerregio, een bestuursorgaan dat 

zijn oorsprong vindt in Vlaamse regelgeving. Het regionaal zorgplatform zorgt dan weer voor 

afstemming tussen zorgactoren, en noem maar op. 

 

 Kempen2030 

Kempen2030 is de Kempense krachtenbundeling om het 

‘burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ te realiseren. 

Het vloeit voort uit de VN klimaatakkoorden en de akkoorden 

binnen de Europese Unie. Het programma zet zowel in op 

klimaatmitigatie (= het verminderen van de impact op de 

klimaatopwarming) als op klimaatadaptatie (= aanpassingen van 

onze omgeving zodat de impact van de klimaatopwarming tot een 

minimum beperkt blijft). Zo streeft het partnerschap van Kempen2030 ernaar om 40% minder CO2 

uitstoot te realiseren, en wil het duurzame, veilige en betaalbare energie voor iedere Kempenaar 

garanderen.  

Elk individu en elke sociaaleconomische actor zal noodzakelijkerwijze zijn bijdrage moeten leveren om 

deze doelstellingen waar te maken. Het Kempenpact2030 focust zich hierbij op initiatieven die een 

regionale aanpak vragen, vaak ook over verschillende beleidsdomeinen heen. Hernieuwbare energie, en 

in het bijzonder de Kempense trekkersrol in groen gas en geothermie zijn hier een belangrijk onderdeel 

van. Net zoals het ijveren voor klimaatvriendelijke mobiliteit. 

 

 Kempens mobiliteitsplan 

Voor het optimaliseren van de Kempense mobiliteit hebben de Kempense partners met de opmaak van 

een mobiliteitsplan Noorderkempen, een mobiliteitsplan Middenkempen en een mobiliteitsplan 

Zuiderkempen gekozen voor een gemeente-overschrijdende, en getrapte aanpak van de 

mobiliteitsuitdagingen. Dit wordt – samen met het werk van de vervoerregio – geïntegreerd tot één 
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Kempens mobiliteitsplan. In 2019 slaagde de Kempense vervoerregio erin om als eerste in Vlaanderen 

een akkoord te hebben van een regionaal openbaar vervoersplan. 

 

 Eén plus één is meer dan twee 

De kracht van een Kempenpact2030 ligt de sector- en organisatie-overstijgende samenwerkingen 

tussen stakeholders en in de complementariteit met de eigen werkingen van die stakeholders. In de lijn 

hiervan heeft het Kempenpact2030 niet de ambitie om een representatief beeld te zijn van de 

aanwezige sociaaleconomische noch om een opsomming te geven van reeds bestaande initiatieven van 

alle Kempense sociaaleconomische spelers. Het heeft wel de ambitie om door hokjesoverschrijdend 

denken meerdere stenen te verleggen richting een nog betere leef- en werkomgeving voor de 

Kempenaar.  

 

 Even terugblikken en vooruitkijken 

Het Kempenpact2030 is evenmin een losstaand gegeven in de tijd, maar bouwt verder op de 

initiatieven die opgestart werden onder de vlag van het RESOC Kempen en het Streekplatform Kempen. 

De eerdere Streekpacten3 en het Dynamisch actieplan Kempen (DYNAK)4, het programma ‘Versterkt 

Streekbeleid Kempen’, de Kempense memoranda aan de Vlaamse en federale regeringen5. Tegelijkertijd 

laat het Kempenpact2030 ruimte voor dynamiek en staat het open voor nieuwe projectideeën de 

komende jaren. Tweejaarlijkse actieplannen zullen deze dynamiek stroomlijnen. 

 

 

En we zijn vertrokken! 

Drie hoofdthema’s keren voortdurend terug in het Kempenpact2030, en sluiten aan bij de drie ambities 

van onze gemeenschappelijke horizon. Met onze projecten en de Streekplatform Kempen initiatieven 

willen we duidelijke stappen zetten om te komen tot een Kempense samenleving die: 

- innoverend en ondernemend is 

- duurzaam is 

- en warm, zorgzaam en inclusief is. 

Vertrekkend vanuit een holistische visie brengt ieder projecten een bijdrage tot deze drie ambities. 

Innovatie die de zorgsector verder helpt, talentontplooiing en tewerkstelling die inclusief is én bijdraagt 

tot ondernemerschap met impact, ondernemerschap dat aan de basis ligt van innovatie en een 

duurzame economie, en een gezonde en gelukkige Kempenaar die zijn bijdrage levert aan een 

bloeiende Kempen.  

Naast de Kempenpact2030-projecten, blijft de werking van het Streekplatform Kempen een belangrijke 

schakel in het realiseren van onze gemeenschappelijke horizon. Het sociaaleconomisch netwerk 

bewaakt de Kempenpact2030 visie, spreekt met één stem voor onze regio en zorgt voor een 

helikopterzicht. Het Streekplatform Kempen neemt zelf ook initiatieven om de Kempense belangen te 

verdedigen en de krachten te bundelen.   

 

Kempenpact2030-projecten in de startblokken 

Hieronder vind je de projecten die anno 2020 in de startblokken staan. Met hun tocht dragen ze bij aan 

onze gemeenschappelijke horizon.  

 

INCLUSIEVE ECONOMIE WAAR ELK TALENT TELT 

ELK TALENT PARTICIPEERT NAAR ZIJN WAARDE AAN DE KEMPENSE ECONOMIE  

Een inclusieve, warme en zorgzame samenleving heeft een inclusieve economie. Een economie waarin 

elk talent meetelt en ieder naar eigen capaciteiten en draagkracht kan participeren. De ambitie van het 

project ‘Inclusieve economie waar elk talent telt’ is dan ook heel simpel: tegen 2030 is minstens de 

                                              
3 http://streekplatformkempen.be/streekpact/ 
4 Dynamisch actieplan Kempen 
5 Kempense memoranda 2019 

https://drive.google.com/file/d/1us2CswUTxWM_bdp5cD0mfwgjTk6qng91/view
http://streekplatformkempen.be/2019/04/29/de-kempen-de-injectie-waard-13-slimme-hefbomen-voor-een-sterke-regio/
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helft van de Kempense ondernemingen inclusief of werken ze samen met een inclusieve partner. 

Enerzijds zal in het project worden ingezet op het versterken van levenslang leren. Anderzijds wordt 

ingezet op het optimaal inzetten van ‘het andere talent’.  

 

KRAK – KEMPENSE RUIMTEKATALYSATOR 

ZUINIG EN KWALITEITSVOL RUIMTEGEBRUIK 

Het project ‘KRAK’ zet in op het verhogen van de kwaliteit van zowel de bebouwde als onbebouwde 

ruimte in de Kempen. Onze open ruimte is een troef, maar ook onze bebouwde ruimte is een te 

versterken kwaliteit. Onze bedrijventerreinen zijn bovengemiddeld benut, onze woonkernen hebben 

groene en blauwe vingers  …  .  Maar eerlijk is eerlijk, onze woonlinten en ruimtelijke versnippering 

verdienen geen prijs. Met KRAK verruimt een netwerk van actoren de bestaande intergemeentelijke 

kwaliteitskamer tot een regionaal platform voor kwalitatieve en duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. 

Met oog voor de Kempense karakteristieken en de dorpen, met zorg voor en ter versterking van de 

Kempense open ruimte.  

 

CAMPUS CAMPINA 

NETWERKREGIE TER VERSTERKING VAN HET KEMPENS ONDERNEMERSCHAP 

De ambitie van Campus Campina is duidelijk: het Kempens 

innovatief ondernemerschap moet versterkt worden. Campus 

Campina wordt één Kempense front office die de kennis, expertise 

én drive van de bestaande actoren verzamelt en actie ontwikkelt 

die leiden tot een verhoogd bewustzijn rond ondernemerschap. 

Campus Campina richt zich op de sterke Kempense 

speerpuntsectoren6. En zal onder één naam en portaal naar buiten 

treden. In samenwerking met het HAI Tech Fonds faciliteert 

Campus Campina de toegang tot financiering. 

Campus Campina wil: 

1. innoverende (groei)bedrijven, met focus op start-ups, 

scale-ups en spin-offs, een ecosysteem bieden waarin ze 

samen door en met elkaar kunnen groeien in de Kempen, 

2. deze innoverende (groei)bedrijven letterlijk en figuurlijk 

ruimte geven in de Kempen, 

3. jongeren en studenten met innovatief ondernemerszins ondersteuning geven om hun droom op 

te starten in de Kempen, 

4. innovatie en ondernemerschap bij Kempense bedrijven stimuleren, versterken en groeien. 

 

SAMEN ELK TALENT LATEN TELLEN 

HET SOCIAAL WEEFSEL ROND HET JONGE KIND VERSTERKEN ZODAT IEDEREEN ALLE GROEIKANSEN KRIJGT 

Om vroegtijdig schoolverlaten en ongekwalificeerde uitstroom te vermijden is meer nodig dan enkel 

kwaliteitsvol en nabij onderwijs. ‘Samen elk talent laten tellen’ zet in op preventie via de context van 

het jonge kind. Gezin, gezondheid en de economische leefsituatie hebben namelijk een grote impact op 

                                              

6 Onze economische speerpunten zijn hefbomen om tot de ondernemende en innoverende samenleving te komen, 

maar ze zijn geen doel op zich. De Kempense speerpunten en slimme specialisaties zijn vandaag ingegeven door 

onze pluspunten - kennisinstellingen, prominente ondernemers, onderwijs … - en door meerdere studies gevoed 

(DYNAK, Innovatie- en acceleratie onderzoek). Voor de Kempen anno 2020 zijn dit volgende speerpunten: 

 Industrie 4.0 smart processing 

 Gezondheidseconomie 

 Bio-economie 

 Duurzaam en innovatief wonen en bouwen (deze zal minder in het vizier komen van Campus Campina, door 

de sterke werking die de regio al heeft met Kamp C)  
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ontwikkelingskansen. Een sterk sociaal weefsel op gemeentelijke schaal kan oorzaken van schooluitval 

wegwerken en zo ontwikkelingskansen verhogen. Dit vraagt een sectoroverschrijdende aanpak waarbij 

zowel het lokale bestuur, professionals als vrijwilligers samenwerken en is complementair aan de rol 

van onderwijsinstellingen. 

In een eerste fase zal gestart worden met pilootprojecten in enkele gemeentes. Vanuit de opgedane 

expertise kan de methodiek ruimer toegepast worden in heel de Kempen. 

De ambitie is om tegen 2030 de gekwalificeerde uitstroom in de Kempen significant te laten stijgen.  

 

“NATIONAAL PARK” 

BESTAANDE GROENE EN BLAUWE KAMERS IN DE NOORDERKEMPEN VERBINDEN TOT EEN STERK GEHEEL 

De open ruimte in de Kempen is belangrijk. Daarom zoeken lokale besturen, ondersteund door de 

intercommunale en het regionaal landschap, samen met de landbouwers, de grondeigenaars en de 

natuurverengingen naar een draagvlak voor de erkenning van een Nationaal Park in de Kempen. 

Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan een strategie voor de versterking van de landbouw. Kortom een 

open ruimte waarin landbouw en natuur samen hun rol vervullen voor de Kempen. 

 

TIENKAMP BLUE-ZONES KEMPEN
7 

GEDREVEN, GEZELLIGE, GEZONDE, GROENE, GEZONDE PLEKKEN DIE GOESTING GEVEN 

Gezonder en gelukkiger zijn. Dat heb je deels zelf in de hand, deels overkomt het je door erfelijkheid en 

toeval, deels wordt het door je omgeving en je leefomstandigheden bepaald. Door in te werken op deze 

omgevingsfactoren wil dit project een positieve impact te hebben op de gezondheid en het geluk van de 

Kempenaar. Dit gaat over hoe we samen leven en zorg dragen voor elkaar, over publieke infrastructuur 

die aanzet tot meer bewegen, over een aangename leefomgeving en toegang tot natuur, en de 

nabijheid van dienstverlening. Het gaat ook over kansen om je ook creatief te kunnen ontplooien en het 

bespreekbaar maken van eenzaamheid.  

De meeste Blue Zones zijn eilanden, of afgesloten gemeenschappen. En dat is iets wat de Kempen niet 

is. We zijn geconnecteerd met de wereld rondom ons. Tienkamp van Blue Zones Kempen gaat op zoek 

naar een Kempens alternatief voor de Blue Zones. Tegen 2030 willen we minstens 10 plekken 

gecreëerd hebben die een duidelijke impact hebben op het geluk en de gezondheid van de Kempenaar. 

 

KEMPENERGIEK 

HERNIEUWBARE ENERGIE VOOR EN DOOR DE KEMPEN 

Het project KempENergiek richt zijn pijlen op de overgang naar 

hernieuwbare energie en wil, in samenwerking met het 

streekprogramma Kempen2030, zinvolle en concrete realisaties 

stimuleren. 

Met het Renewable Energy House richt KempENergiek een 

Kempens leer- en beleefcentrum op waar professionals en 

particulieren ideeën kunnen opdoen, en onder deskundig advies 

ook concrete plannen voor hun eigen hernieuwbaar energie 

project vorm kunnen geven. 

Met de Renewable Energy Campus worden samen met het 

technisch onderwijs in de Kempen praktijkgerichte opleidingen in 

hernieuwbare energietechnieken opgestart zodat Kempense 

jongeren hier hun toekomstgerichte opleiding kunnen volgen, om 

                                              

7 Blue Zone is een concept dat gegroeid is uit observatie in bepaalde gebieden die redelijk ‘geïsoleerd’ zijn gebleven, 

en waar een leeftijd boven de 100 jaar bereiken beduidend vaker voortkomt dan elders. Bovendien blijken die 100-

jarigen ook nog eens in een betere mentale en psychische gezondheid te leven. Culturele factoren liggen hiervan aan 

de basis.  
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nadien in een Kempens bedrijf hernieuwbare energie projecten in de Kempen te verwezenlijken. 

Dit alles moet ertoe leiden dat de Kempen in Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in hernieuwbare 

energie. 

 

CAREHEART KEMPEN 

INNOVATIEVE EN HOKJESDOORBREKENDE SAMENWERKING VOOR STERKE INNOVATIEVE ZORG 

Careheart Kempen heeft de ambitie om van de Kempen een vooraanstaande experimentele zorg- en 

welzijnsregio te maken. Een ware ‘Captain of Care’ die de meest performante zorg aanbiedt voor de 

Kempenaar. Deze doelstelling bouwt verder op de sterke traditie van zorg & zorginnovatie in de 

Kempen en is een strategische subdoelstelling van het Health & Care Network Kempen8. Het Health & 

Care Network Kempen consolideert de acties van Careheart Kempen, draagt de resultaten uit en 

verbindt deze met haar andere acties. 

Careheart Kempen bundelt de knowhow van publieke en private partners in de zorg- en welzijnssector 

om een (regelluwe) experimenteerruimte en financiering te creëren om te innoveren in zorg en welzijn: 

 nieuwe zorgvormen 

 zorgtechnologie 

 nieuwe samenwerkingsverbanden voor geïntegreerde zorg en welzijn 

Careheart Kempen zal werken met specifieke deelprojecten zonder het grotere geheel uit het oog te 

verliezen.  

 

HAI TECH FONDS 

INVESTEREN IN DE KEMPEN 

Projecten, innovaties, etc. vragen niet alleen investeringen in samenwerking, maar ook financiële 

middelen. Het team van het HAI Tech Fonds gaat de uitdaging aan om dit te faciliteren. Het HAI Tech 

Fonds wil met oog voor Kempense verankering, een duurzame toolbox van bestaande en nieuwe 

financieringsinstrumenten uitwerken ter ondersteuning van de realisatie van Kempenpact2030. De focus 

ligt op de financiering van strategische, vernieuwende startup initiatieven, waarbij de doelstellingen van 

het Kempenpact2030 de inhoudelijke toetsstenen zijn. Belangrijk onderdeel is een nieuw 

durfkapitaal/investeringsfonds met een target van 25-30 miljoen euro, dat voor 70% zal gefocust zijn 

op een beperkte set van speerpunten/strategische pijlers waarop de regio zich zal profileren. De overige 

30 % wordt gereserveerd voor disruptieve ideeën en/of initiatieven rond een warmere samenleving 

(met niet financiële returns).  

HAI Tech Fonds wil een 15-20 tal initiatieven ondersteunen met investeringen tussen €25.000 tot 

eventueel  €1 miljoen. Naast projectfinanciering en bedrijfsfinanciering, staat coaching en/of 

management ondersteuning en samenwerking met Campus Campina centraal in het denken. 

 

KEMPEN VOEDSELSLIM 

‘Kempen voedselslim’ slaat zowel op slim produceren, verwerken als slim consumeren van voedsel.  

Enerzijds zetten we in op slimme voedselproductie en voedselverwerking, met oog voor duurzaamheid, 

technologisch onderzoek, onderwijs, innovatie en ondernemerschap. Anderzijds is slimme consumptie 

een focus. Denk hierbij aan heerlijke gezonde voeding die voor iedereen toegankelijk is, aan het 

vermijden van voedseloverschotten en het verhogen van kennis en draagvlak voor de Kempense 

troeven op vlak van voedsel. 

 

WERELDEXPO2030, KEMPENAMBASSADEUR EN KEMPENFEEST 

DE KEMPENSE AMBITIES HOOG EN LEVEND HOUDEN 

We mogen dan wel vaak de ‘stille’ Kempen genoemd worden, tijdens déze tocht laten we van ons 

horen! 

                                              
8 https://healthcarenetwork.be/ 



 

 

 

 

10 

De projectgroep ‘Wereldexpo2030’ zorgt ervoor dat het Kempenpact2030 een reis wordt waar elke 

Kempenaar zich bij betrokken voelt. Met inspirerende communicatie, van vakblad tot gemeentekrant. 

Met de aanstelling van een Kempenambassadeur die je zin doet krijgen om ook bij te dragen. En met 

een jaarlijks Kempenfeest.  

De Kempen is ambitieus, en we leggen de lat bewust hoog. We geloven in de kracht van onze 

samenwerking en durven zelfs de ‘moonshot’ van een Wereldexpo in de Kempen in 2030 lanceren. Als 

we waarmaken waarvoor we ons vandaag engageren zal de rest van de wereld met plezier afzakken 

naar onze zandgrond om geïnspireerd te raken en is Kempense Wereldexpo2030 een feit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer deze concepttekst aangevuld en aangescherpt is, na consultatie - dus geef zeker je feedback – 

zal er ook een korte, “flyer”-versie van gemaakt worden. De Kempenpact2030 visie én het actieplan, 

dat iedere twee jaar geactualiseerd worden, vormen samen hét Kempenpact2030. De eerste versie van 

het actieplan is nog in opmaak. 

           7 mei 2020 


