
 
 

Projectfiche Kempenpact 2030 
 

Naam van het project   

10-kamp Vieve Kempen 
Trekker/promotor 
Contactgegevens 

 

Partners  
Contactgegevens 

 

Onder voorbehoud. Dit is 
onder meer onderwerp van 
het overleg van 29/06,  

Bij deze alvast een warme 
uitnodiging om als partner te 
participeren… 

 

 

 

Lokale besturen (Kasterlee, Herentals, …?):  
Welzijnszorg Kempen: te contacteren 
Logo Kempen: ja, Lieselot Wynants, Lieselot@logokempen.be, 014/44 08 34, 0476/95 02 20 
Thomas More - CEBUD: ja, Esther Geboers, esther.geboers@thomasmore.be, 014/74 04 95 
VITO: te contacteren 
KampC: ja, Jet Groen, jet.groen@kampc.be, 014/27 96 54 
Provincie Antwerpen: te contacteren 
Rurant: ja, Wim Poelmans, wim.poelmans@rurant.be, 014/25 97 60, 0478/20 91 42 
Vormingplus? te contacteren 
Streekplatform Kempen: Isabelle Lindemans, isabelle.lindemans@iok.be, 0471/99 73 78 
IOK? 
AR-TUR? 
Andere? 
Op dit moment wordt gekeken naar een mogelijke samenwerking met het Vital Zone Instituut in 
Nederland dat ervaring heeft met het opstarten van coalities en trajectbegeleiding inzake ‘vitale 
zones’, een concept dat nauw aansluit bij het voorliggend concept van ‘Vieve Kempen’.  
 

Hoofddoelstelling(en) 
project (max. 400 
tekens) 

 

 

Omgevingsfactoren hebben een impact op gezondheid en psychisch welbevinden. Door in te spelen 
op zowel de fysieke, ruimtelijke omgeving als op het sociale weefsel, de buurtidentiteit, en de 
persoonlijke motivatie verhoogt men de kans op een langer, gezonder en gelukkiger leven.  

Dit project wil de juiste randvoorwaarden scheppen om op minstens 10 Kempense plekken een 
veranderingsproces te realiseren met een meetbare impact op  gezondheid en levenskwaliteit. 

Korte omschrijving 
project (max 1000 
tekens) 

 

 

 

 

 
Met z’n allen werken aan een Kempense regio waar we langer en gelukkiger kunnen leven, ‘Vieve Kempen’ is de vlaggendrager 
voor initiatieven die hiertoe bijdragen. 
Binnen een  ‘Vieve Kempen Coalitie’  brengen we verschillende partners die nu al relevante actieprogramma’s uitrollen of 
expertise opgebouwd hebben samen. Dit levert een ondersteunend en stimulerend netwerk voor zij die aan de slag willen in hun 
directe omgeving. Samen met enkele ‘koplopers’ (bv. geïnteresseerde lokale besturen) en andere stakeholders leggen we ons 
engagement vast in een charter. 
 
We zetten ons achter de doelstellingen van initiatieven zoals bijvoorbeeld Kempen2030 en Gezonde Gemeente en Gezonde 
Publieke Ruimte en motiveren organisaties en burgerinitiatieven om rond deze thema’s te werken. We zetten in op een groene 
omgeving, hechten belang aan onze authentieke Kempense plekken, en zorgen dat de Kempense omgeving tot ieders persoonlijk 
geluk kan bijdragen. Gezondheid en geluk zijn tegelijk nauw verbonden met het kunnen voldoen aan je basisbehoeftes, toegang 
hebben tot betaalbare zorg en het kunnen participeren in een maatschappij. We gaan niet voor het geluk van de ‘happy few’, 
maar gaan voor een inclusieve aanpak. 
 
Deze holistische visie gieten we in een toetsingskader (criteria). Een kernteam van ‘Vieve Kempen’ zal op basis van deze criteria 
in haar coördinerende rol toezien op kwaliteitsborging van de initiatieven onder de naam ‘Vieve Kempen’. 
 
Projecten of initiatieven kunnen ontplooid worden op niveau van een gemeente, wijk, bedrijf, vereniging, …. Hierbij worden 
binnen het toetsingskader van Vieve Kempen eigen concrete doelstellingen geformuleerd. Belangrijk hierbij is de component 
‘bottom up’. Vieve Kempen initiatieven zijn good practices waar burgers en overheid elkaar ontmoeten en samenwerken rond 
een gezamenlijk doel. 
Dit moet tegen 2030 resulteren in minstens 10 nieuwe Ki-Vieve plekken. K staat voor Kempen, i voor inclusief, en Vieve staat 
voor wat het klinkt. Er is hierbij ruimte voor creativiteit, ondernemerschap, mogen groeien en experimenteren. We worden 
warm van intergenerationele initiatieven en rekenen op inbreng en initiatief van de Kempenaar. 
Streven naar een gezonder en gelukkiger leven, dat vraagt een permanent engagement met blijvende inspanningen. Ki-Vieve 
plekken zijn dus ook ‘groeiplekken’, met onderliggende actieplannen om deze doelstellingen te bereiken. 
 
Tegen 2030 gaan we voor minstens 10 nieuwe Ki-Vieve plekken met meetbare impact op gezondheid en levenskwaliteit. 
Deze willen we verbonden zien door een ‘fysieke ruimtelijke drager’. Lees: we zouden het fijn vinden als we elke plek duidelijk 
kunnen markeren en via trage wegen deze plekken kunnen verbinden. Dit doet het concept nog meer leven, en hopelijk krijgen 
zo nog meer Kempenaren zin om hieraan mee te werken. 

 

Beoogde doelgroepen 
(en hoe gaan deze betrokken 
worden?) 
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Link met strategische 
doelstelling  

‘In 2030 is de Kempen 
een innoverende en 
ondernemende 
samenleving’ 

Het project wil innoverend zijn in de samenwerkingen die het beoogt. Daarnaast is er ruimte voor 
persoonlijk ondernemerschap en participatie in de deelprojecten. 
Innovatieve woonvormen of zorgvormen krijgen kansen bij de realisatie van de deelprojecten. 

Link met strategische 
doelstelling  

‘In 2030 is de 
Kempense samenleving 
inclusief, warm en 
zorgzaam’  

 

Ongelijkheid, armoede, eenzaamheid en uitsluiting hebben een negatief effect op 
gezondheidsindicatoren en liggen vaak aan de basis van lokale verschillen. Wil men vooruitgang 
boeken in publieke gezondheid, dan worden deze aspecten best in rekening gebracht. Buurtzorg, 
participatie, toegang tot groene publieke ruimte e.a. zullen daarom meegenomen worden in dit 
project.  

Link met strategische 
doelstelling 

‘In 2030 is de Kempen 
een duurzame 
samenleving’ 

 

Er zijn wetenschappelijke linken tussen enerzijds gezondheidsindicatoren en anderzijds 
omgevingsindicatoren zoals luchtkwaliteit en geluidsniveau. Bovendien is een groene omgeving 
bevorderlijk voor gezondheid en welbevinden. 

Beoogde impact en hoe 
gaat deze gemeten 
worden? 
(jobs, m², aantal realisaties, 
gezondheidsindicatoren, 
bereikte personen, …) 

 

Dit project is geslaagd wanneer we in 2030 minstens op 10 plekken een verandering gerealiseerd 
hebben met een meetbare impact op gezondheid en levenskwaliteit. Vaak zal dit ook gepaard gaan 
met een meetbare impact op omgevingskwaliteit. 
 
Per plek wordt vertrokken van een nulmeting, de reeds gekende omgevings- en 
gezondheidsindicatoren en de noden en vragen van de lokale gemeenschap. Van daaruit is het de 
bedoeling om per deelproject doelstellingen te formuleren en te kijken hoe dit kan gemeten worden. 
Dit kan zowel gaan over effectieve meetbare gezondheids- en omgevingsindicatoren, als over het 
aantal bereikte of participerende personen/doelgroepen. 
In kader van de kwaliteitsbewaking van het project is het de taak van de kerngroep om stimulansen 
te geven zodat bij de deelprojecten de beoogde impact geformuleerd en opgevolgd wordt. Hiertoe 
dient onder andere de criterialijst om zich Vieve Kempen te mogen noemen. 
 
 

Welke risicofactoren? 
Aan welke 
voorwaarden moet 
voldaan zijn om  het 
project slaagkans te 
geven? 

Dit project gaat best van start met een drietal koplopers (lokale besturen, wijkinitiatieven, andere…) 
die samen met alle organisaties/stakeholders pilootprojecten opstarten binnen een overkoepelend 
samenwerkingsverband. Daardoor krijgt het geheel ook meteen meer ‘body’ in communicatie en de 
verdere uitrol. 
 
Ondersteuning en opvolging van de ‘kerngroep’ en de coördinatie van het project in zijn geheel 
vragen tijd en middelen. 

Projectactiviteiten 
Beschrijf hier de concrete 
acties die u in de 
projectplanning wil opnemen. 

 

 

 

 

 

 

- Opstart van het overkoepelend samenwerkingsverband ‘Vieve Kempen Coalitie’ met als doel: 
o Bijeenbrengen van expertise en bestaande programma’s 
o Ondersteunend en inspirerend netwerk uitbouwen voor initiatiefnemers, waaronder 

toegang tot betalende trajectbegeleiding 
o Uitwerken/verfijnen van een Vieve Kempen toetsingskader/criterialijst, … 
o Kwaliteitsbewaking van de naam ‘Vieve Kempen’ bij lokale initiatieven en projecten  

- Communicatieplan en oproep om mee te bouwen aan een Vieve Kempen. 
- Ondersteuning van minstens 10 deelprojecten, elk met hun eigen traject, doelstellingen en 

indicatoren. 
- Jaarlijkse wedstrijd ‘Vieve Kempen Challenge’ 
- Verbinding leggen tussen alle Vieve Kempenplekken, indien mogelijk met een fysieke drager 

zoals een fietsroute 
 

Timing activiteiten 
Fases 

begin- en eindjaar 

 
 
 
 
  

Projectplanning  
(KT, MT, LT) 

Snel (2020) Korte termijn (2021) Middellange termijn (2022-2023) Lange termijn (2030) 

- In kaart brengen - Opmaak - Jaarlijks minstens - De tien (of meer) 



 
 

 

 

 

 

van partners en 
bestaande 
relevante 
initiatieven 

- Opstart 
overkoepelend 
samenwerkings-
verband 

- Verfijning 
doelstellingen en 
Vieve – Kempen-
criteria 

- Financiering 
zoeken 

- Verfijning aanbod 
vanuit het 
samenwerkingsver
band Vieve 
Kempen voor 
deelprojecten 

 
 
 

communicatieplan 
en logo,  oproep 
tot deelname, 
publieke 
bekendmaking 

- Bij voorkeur 
opstart drie 
deelprojecten 

- Inventariseren van 
bestaande 
initiatieven die aan 
criteria ‘Vieve 
Kempen’ voldoen 

- Uitwerken concept 
voor jaarlijkse 
‘Vieve Kempen – 
Challenge’ 

1 nieuwe Vieve – 
Kempen plek 

- Onderzoek naar 
mogelijkheden van 
fysieke drager 
voor groeiend 
aantal Vieve – 
Kempenplekken 

 
 
 
 
 
 

nieuwe Vieve 
Kempenplekken, 
bestaande Vieve 
Kempen plekken 
en tal van Vieve 
Kempen 
initiatieven maken 
dat de Kempen in 
zijn geheel een 
regio is waar het 
nog beter en 
langer leven is dan 
in 2020. 
Tijdens de 
WereldExpo 2030 
komt het 
gerealiseerde 
Vieve Kempen – 
netwerk duidelijk 
in beeld. 

 

Projectkost (totaal) 
- Investeringen  

- Werkingsmiddelen 

- Externe prestaties 

- Promotie & publiciteit 

- Personeel  

- Overhead 

- Inzet diensten partners 

Omschrijving 

- / 

- Bijeenkomsten kerngroep, verplaatsingsonkosten, events, studiebezoeken e.a. 

- Vital Zone Instituut? 

- communicatiemateriaal, logo, … 
- ½ -1 VTE als projecttrekker overkoepelend?* 
- / 
- betalende trajectbegeleiding door deelnemende partners 
 
(*afhankelijk van mogelijke samenwerking met Vital Zone Instituut en mogelijke 
aansluiting bij andere projecten) 

Bedrag 
- 
- 8500€/jaar 
- ?  
- 5000€/jaar 
-  35.000 - 75.000€/jaar? 
-  
- 

 

Inkomsten Omschrijving 

- inbreng vanuit deelnemende gemeentes, bedrijven …? 

- betalende opdrachten trajectbegeleiding per deelproject 

Bedrag 
- wat is haalbaar? 
- kostendekkend 

 

Financiering 
- privaat 
- publiek  

Omschrijf omstandig: 

- welke stappen reeds 
ondernomen zijn ter 
financiering en het 
bekomen resultaat 

- welke financierings-
bronnen bijkomend 
worden onderzocht 

Combinatie van publieke en private financiering. 
 

1) Financiering opstart overkoepelend project Vieve Kempen: 
Momenteel wordt onder andere i.s.m. Rurant  onderzocht waar er subsidiemogelijkheden zijn. 
 Provinciaal: 

- subsidie-oproep kwalitatief wonen: https://www.provincieantwerpen.be/ruimte/wonen.html 
- plattelandsubsidies? (cf. aansluiting Veerkrachtige Dorpen) 
- (impulssubsidie inclusieve economie ?) 

 
Vlaams: 

- ? Departement Omgeving (https://omgeving.vlaanderen.be/pilootprojecten-beleidsplan-ruimte-vlaanderen, of 
andere, overleg op 8/7 Vlaams Planbureau voor Omgeving/ dienst omgeving en gezondheid 

 
2) Wanneer concept verfijnd is financiering zoeken bij bedrijven. 
3) Financiering deelprojecten door initiatiefnemers op te nemen. 

 
Andere valabele denkpistes nog steeds welkom! 
 
In welke mate kunnen partners/koplopers bijdragen tot de financiering? 
 
 
(Inherent aan basisidee van partnerschap in samenwerking met Vital Zone Instituut als faciliterende partner?) 
 
 

 
OPM. Indien relevant splits de kosten, inkomsten en financiering op in functie van jaartallen of projectfases 
in een aparte bijlage 

 
Stakeholders 
(aanvullend op 
projectpartners) 

 

 

 

Onderzoeksinstellingen 
Vlaamse administratie? (VLM, Departement Omgeving, ...) 
Lokale verenigingen en burgerinitiatieven 
Aan te vullen 
 
 

https://www.provincieantwerpen.be/ruimte/wonen.html
https://omgeving.vlaanderen.be/pilootprojecten-beleidsplan-ruimte-vlaanderen


 
 

 

Samenhang  
(met andere programma’s, 
werkingen, projecten) 

KRAK, Careheart Kempen, Kempen2030, Gezonde Publieke Ruimte, Gezonde Gemeente, Veerkrachtige dorpen, 
provinciaal dorpenbeleid, projecten rond buurtgerichte zorg, onderzoeksprojecten correlatie ruimtelijke invulling en 
gezondheid/levenskwaliteit (vb. Kerngezond UA), speelruimte en het project ‘samen elk talent laten kennen’, … 
 
 
 
 
 

Natraject 
(disseminatie 
vervolgprojecten, 
bestendiging resultaat, 
opvolging) 

 
 
 
 
 
 
 

Opmerkingen   
Vieve Kempen, Vital Zone, Ki-Vieve…. De definitieve term ligt nog niet vast. 
Wat we al wel weten is dat de oorspronkelijke term Blue Zone niet mag gebruikt worden. 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

BIJLAGE: GEDETAILLEERD FINANCIEEL PLAN 

Naam project: 

Projectkost fase/jaar… 
- Investeringen  

- Werkingsmiddelen 

- Externe prestaties 

- Promotie & publiciteit 

- Personeel  

- Overhead 
-… 

Omschrijving 

-  

- 

- 

- 
- 
- 
 
 

Bedrag 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

Inkomsten fase/jaar… Omschrijving 

-  

- 

Bedrag 

- 
- 

 

Financiering fase/jaar… 
- privaat 
- publiek  

 
 
 
 
 

 

Projectkost fase/jaar… 
- Investeringen  

- Werkingsmiddelen 

- Externe prestaties 

- Promotie & publiciteit 

- Personeel  

- Overhead 
-… 

Omschrijving 

-  

- 

- 

- 
- 
- 
 
 

Bedrag 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

Inkomsten fase/jaar… Omschrijving 

-  

- 

Bedrag 

- 
- 

 

Financiering fase/jaar… 
- privaat 
- publiek  

 
 
 
 
 
 

 

Projectkost fase/jaar… 
- Investeringen  

- Werkingsmiddelen 

- Externe prestaties 

- Promotie & publiciteit 

- Personeel  

- Overhead 
-… 

Omschrijving 

-  

- 

- 

- 
- 
- 
 
 

Bedrag 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

Inkomsten fase/jaar… Omschrijving 

-  

- 

Bedrag 

- 
- 

 

Financiering fase/jaar… 
- privaat 
- publiek  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


