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Verslag werkgroep 11: innoveren in de stad  

Op 6 februari 2020 organiseerde de stad in samenwerking met APSMO en de Universiteit Antwerpen de Staten-Generaal lokaal 

sociaal beleid. Meer dan 500 mensen in armoede, vrijwilligers, eerste- en tweedelijnswerkers, onderzoekers en medewerkers van 

de stad namen hieraan deel. En dit leverde heel wat input op. In dit document geven we een samenvatting van de belangrijkste 

bevindingen en voorstellen uit alle werkgroepen.  

Met dank aan alle deelnemers en onderzoekers die meewerkten in de voortrajecten en tijdens de werkgroepen de dag zelf. 
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Werkgroep 11: innoveren in de stad 

Waar hebben we de komende jaren experimenteerruimte nodig? Welke complexe 

thema’s vergen innovatieve praktijken?  In deze werkgroep werkten een 100-tal deelnemers 

in kleinere groepjes innovatieve ideeën uit. Doelgroepen, thema’s, uitdagingen, werkvormen, 

partnerschappen etc. werden met elkaar verbonden en leidden tot nieuwe voorstellen en 

ideeën. We bundelen ze hier. 
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1 mens, 1 buddy of coach. Zorg dat 

mensen vertrouwen kunnen opbouwen 

met 1 hulpverlener. Hij/zij coördineert. 

De persoon houdt zelf de regie. 

 

Briljant werken. Focus op talenten van 

werkzoekenden. Goestingzoekers 

bevragen talenten. Jobhunters zoeken 

organisaties en werkgevers. 

Matchmakers zorgen voor de ideale 

match. Met voldoende nazorg. 

 

Helpende handen. Een app die vraag 

en aanbod van vrijwilligerswerk 

samenbrengt. Zo krijg je een 

talentenbank of -gids, gericht op 

competenties (ook van langdurig 

werkzoekenden). 

 

Yes, we commerce. Een koffiebar als 

werkplek leren voor jongeren en tegelijk 

een nieuwe ontmoetingsplek voor de 

buurt. 

 

Pop up buurthuizen, speelpleinen en 

ontmoetingsplekken.  

Bruggen bouwen. Bouwen aan een 

‘dorp’ rond elk kind. Met rolmodellen 

voor jongeren. 

 

Van braak naar bruik. 

Nieuwe bestemmingen voor 

leegstaande panden en terreinen. 

 

Welkom-coaches. Zij verwelkomen 

(nieuwe) buurtbewoners en zijn een 

eerste aanspreekpunt. Ze vergroten het 

netwerk en helpen in de strijd tegen 

eenzaamheid. Vrijwillig en professioneel. 

 

Alternatieve woonvormen.  

Samen woningen verbouwen met 

jongeren die op deze wijze een vak 

aanleren. 

 

Betaalbare verhuis- en klusdienst. 

Gekoppeld aan leer-werk-trajecten voor 

kwetsbare groepen, met focus op 

rijbewijs halen, logistieke opleiding en 

kleine renovaties. 

 

Deeleconomie en complementaire 

munt. Mensen zetten zich in voor de 

buurt en verzamelen zo ‘muntjes’. 

Muntjes kunnen gewisseld worden voor 

korting of producten. 

 

Scholen in de wijk. Betrokkenheid van 

school op de wijk en de wijk op de 

school. Lokale partners worden 

betrokken en creëren een aanbod in de 

school, vanuit noden van ouders. 

 

Koken met, voor en door mensen in (ex-

)eenzaamheid. 

 

 

Campagne ‘verhuur sociaal, da’s 

normaal’. Stimuleer eigenaars om 

sociaal te verhuren. 

 

Rechten-scan voor iedere inwoner.  
 

Automatische toekenning en voorzien 

van kinderopvang, voor mensen die 

werken of werk zoeken.  


