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VOORWOORD

Walter Horemans,
Voorzitter Zonnige Kempen

Maar de zorg over het huisvestingsbe-
leid gaat niet enkel over de betaalbaar-
heid. Andere kwesties eisen evenzeer 
de aandacht op. Zijn de woningen nog 
aangepast aan de behoeften en aan 
de eisen van vandaag en morgen, zijn 
ze niet te groot of te klein, zijn ze wel 
zuinig genoeg, bieden ze de nodige 
kwaliteit en comfort, waarborgen ze 
voldoende veiligheid? Liggen de wo-
ningen in kernen of langs assen die 
met de verschillende vervoersmiddelen 
goed bereikbaar zijn en waar alle voor-
zieningen niet te veraf zijn? Veel vragen 
en genoeg reden tot bezorgdheid. 

Geachte lezer van dit jaarverslag

Voor onze Raad van Bestuur en haar 11 
deelnemende Kempense gemeenten is 
betaalbare en degelijke huisvesting al 
jaren een belangrijk thema, een kwestie 
die zorgen baart en aandacht vraagt bij 
zowat alle beleidsverantwoordelijken. 
Sociale huisvesting is daar de laatste 
jaren een belangrijk onderdeel van ge-
worden.

Het valt op als je beleidsverklaringen 
en partijprogramma’s doorneemt. Het 
vertaalt zich vaak in de ongeruste vraag 
of onze kinderen nog een passende en 
betaalbare woning zullen vinden in de 
gemeente waar ze zijn opgegroeid en 
waar ze willen blijven wonen. Die vraag 
is zeer begrijpelijk omdat we telkens op-
nieuw zien dat de gemiddelde prijs die 
je betaalt voor een woning ook in onze 
regio stijgt.
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VOORWOORD

Wonen is voor Zonnige Kempen al meer 
dan 50 jaar het zorgenkind. Hoe zullen 
we over pakweg 15 tot 20 jaar sociaal 
wonen? Je hoeft niet in een glazen bol 
te kijken om te weten dat het noodge-
dwongen anders zal zijn. Tegen 2030 
zullen de bevolkingscijfers  gestegen 
zijn, terwijl de oppervlakte om te wo-
nen niet groter wordt. Onze bewoners 
zullen gemiddeld een stuk ouder zijn, 
wat specifieke behoeften meebrengt. 

Er zullen enerzijds nog meer kleine 
huishoudens en alleenstaanden zijn, 
maar anderzijds ook meer nieuw sa-
mengestelde gezinnen. Bovendien zijn 
er tal van maatschappelijke uitdagin-
gen die een steeds grotere impact zul-
len hebben op hoe we willen en kunnen 
wonen.

De noodzaak om zuiniger om te sprin-
gen met energie vraagt ons om nog veel 
meer energiezuinige sociale woningen 
te bouwen, terwijl de mobiliteitsvraag-
stukken ons uitdagen om na te denken 
over de inplanting van nieuwe sociale 
woonbuurten, bij voorkeur ook gemixt 
met privé-woningbouw. De gemeente 
gaat mee op zoek naar de ideale plek!

Eén ding staat vast: onze huidige ma-
nier van wonen heeft zijn grenzen be-
reikt, ruimtelijk maar ook sociaal. Er zijn 
aanpassingen nodig in hoe we wonen, 
waar we wonen maar vooral ook, hoe 
we denken over wonen.  Dat vergt een 
hele omslag ook in ons modern sociaal 
woonbeleid. Het vereist aanzienlijke 
inspanningen en we zullen best extra 
inzetten op die behoeften van die snel 
wijzigende samenleving. 

We zullen de nodige durf aan de dag 
moeten leggen en bepaalde eviden-
ties in vraag stellen. Meer dan op an-
dere maatschappelijke terreinen is een 
mentaliteitswijziging bij het bestuur én 
de bevolking nodig en dient het debat 
aangegaan te worden met alle actoren 
die op het terrein een rol spelen. 

Vraagstukken over hoe en waar we in 
de toekomst zullen wonen, dienen we 
evenzeer te bekijken door de bril van 
andere beleidsthema’s zoals ruimtelijke 
ordening, mobiliteit, milieu en welzijn.

“Het vereist aanzienlijke 
inspanningen en we 

zullen best extra inzetten 
op de behoeften van 

de snel wijzigende 
samenleving.” 
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Zonnige Kempen kreeg in 2019 een 
deels nieuwe en deels vernieuwde 
werkplek in Westerlo om van daaruit 
een nog betere dienstverlening en 
klantgericht werken te garanderen. De 
bouw zelf voldoet aan onze doelstel-
lingen. Duurzaam bouwen wordt vaak 
herleid tot energiezuinig bouwen. Een 
doordacht gebruik van materialen is 
echter - op lange termijn -  minstens 
even belangrijk om onze voetafdruk 
verder te verminderen. Daarom koos 
Zonnige Kempen voor het circulair bou-
wen. Hergebruiken van oude materia-
len en meubels stond voorop. In al zijn 
facetten wordt dit de toekomst van de 
bouwindustrie. En iedereen mag ko-
men kijken op de Grote Markt 39: het is 
geslaagd! 

2019, het jaar van: een nieuwe werkplek, 
een nieuwe directeur, een nieuwe Raad 
van Bestuur, maar met een blijvende 
uitdaging om in 2020 en de komende 
jaren nog meer te kunnen bouwen en 
ook achterom te kijken en te renove-
ren. Waar het kan, zullen ook Europa en 
Vlaanderen een handje toesteken.

Dank Luc Stijnen (directeur op rust) 
voor je visionaire kracht en kunde al die 
jaren. Jij zette onze bouwmaatschappij 
op de Europese kaart! Dank ook aan 
duivel-doet-al, pionier en harde werker 
Ludo Helsen, erevoorzitter met 40 jaar 
dienst en zeker ook dank aan de posi-
tieve inbreng van de Raden van Bestuur 
in al die voorbije jaren. De bakens zijn 
door jullie mee gezet!  Wij zijn er klaar 
voor om de bal erin te trappen. 
Werk aan de winkel!

Walter Horemans
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Foto vlnr.: 
Walter Horemans (voorzitter)
Ludo Helsen (voorzitter tot mei 2019) 
Anneleen Eelen (directeur)
Luc Stijnen (senior directeur tot november 2019)

“2019, het jaar van: een 
nieuwe werkplek, een 
nieuwe directeur, een 
nieuwe Raad van Bestuur, 
maar met een blijvende 
uitdaging om in 2020 en 
de komende jaren nog 
meer te kunnen bouwen 
en ook achterom te kijken 
en te renoveren.”

VOORWOORD
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RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter & Directeur
Horemans Walter Berlaar Voorzitter
Van Kerckhoven Eugeen Westerlo Ondervoorzitter
Eelen Anneleen Westerlo Directeur

Leden
Anthonis Willy Heist-op-den-Berg Afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg 
Gebruers Mizel Vorselaar Afgevaardigde gemeente Vorselaar
Helsen Kathleen Herselt Afgevaardigde Provincie Antwerpen
Helsen Paul Westerlo Afgevaardigde gemeente Westerlo
Horemans Walter Berlaar Voorzitter / Afgevaardigde gemeente Berlaar
Huyskens Rigo Hulshout Afgevaardigde gemeente Hulshout
Maes Mieke Pulderbos Afgevaardigde gemeente Zandhoven
Sels Frank Laakdal Afgevaardigde gemeente Laakdal
Taelman Martine Bouwel Afgevaardigde gemeente Grobbendonk
Van den Wouwer Mark Herselt Afgevaardigde gemeente Herselt
Van Kerckhoven Eugeen Westerlo Ondervoorzitter / Afgevaardigde privé-aandeelhouders
Verbeeck Paul Nijlen Afgevaardigde gemeente Nijlen
Vrins Stefanie Herenthout Afgevaardigde gemeente Herenthout

Bedrijfsrevisoren
Van Ussel Boudewijn Boudewijn Van Ussel & C.
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PERSONEEL
Vaste werknemers
Aerts Christel Herselt Team administratie
Bekaert Tamara Westerlo Team patrimonium
Bisschops Bart Westerlo Team patrimonium
Crols Peter Retie Afdelingshoofd administratie en financiën
De Vroey Isabelle Geel Team administratie
Eelen Anneleen Westerlo Directeur
Engels Nathalie Herselt Team administratie
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I  RAAD VAN BESTUUR & PERSONEEL
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Foto: Circulaire kantoor van Zonnige Kempen
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MET OPEN BLIK

Iedereen heeft zich intussen wel een eigen visie  
gevormd over wat duurzaamheid is en hoe ver het 
begrip precies reikt. De stelling dat iets duurzaam is als 
het geen impact heeft op de kansen van toekomstige 
generaties, is over het algemeen breed gedragen in tal 
van sectoren en vormt ook voor onze maatschappij een 
goed uitgangspunt. 

II  MET OPEN BLIK 

Foto: Circulaire kantoor van Zonnige Kempen
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Het nieuwe modewoord
Het modewoord ‘duurzaamheid’ heeft 
intussen echter plaats gemaakt voor 
een nieuw modewoord, namelijk ‘circu-
lariteit’. De meesten horen het bij deze 
term nog donderen in Keulen, voor 
sommigen is het een gekend begrip, 
maar slechts een enkeling kan omschrij-
ven wat het precies inhoudt. 

Op zich is de beperkte kennis over de 
definitie van circulariteit geen pro-
bleem. Het is een verzamelterm voor 
een bepaalde manier van denken, een 
manier van denken die wel iedereen 
kent. Twee voorbeelden uit de dagelijk-
se praktijk verduidelijken: het opnieuw 
gebruiken van confituurpotten om 
overrijp fruit om te vormen tot een lek-
kernij om op je boterham te smeren en 
knielappen maken van een afgedragen 
broek om een andere broek te herstel-
len in plaats van een nieuwe te kopen. 
Simpele voorbeelden van circulariteit 
en herkenbare situaties. Ondanks het 
feit dat men er vroeger geen echte be-
naming voor had, waren mensen pak-
weg 100 jaar geleden behoorlijk circu-
lair. Gaandeweg zijn we deze manier 
van denken kwijtgeraakt.

Zonnige Kempen wil deze economisch 
en ecologisch interessante manier van 
denken terug onder de aandacht bren-
gen. Weliswaar niet in een huishoude-
lijke context, maar in een professionele 
bouwcontext. Ook hier eigenlijk niets 
nieuws onder de zon. Al eeuwenlang 
worden stenen gebruikt en herge-
bruikt in woningen. Ondertussen zijn 
de woningen technisch iets complexer 
en bestaan ze uit meer materialen dan 
steen en hout, maar het principe blijft 
hetzelfde: hoe kunnen we bouwen of 
ontwerpen zonder dat de materialen na 
een eerste gebruik verloren gaan? Mis-
schien moeilijk om te bevatten, want 
we bouwen immers huizen om te laten 
staan en niet om terug af te breken. Zo 
dacht men 50 jaar geleden ook en toch 
worden woningen uit de jaren ’60 en ‘70 
gesloopt of volledig gestript en herop-
gebouwd. Door in de ontwerpfase al na 
te denken over de bestemming van wo-
ningen en materialen, kunnen we er nu 
voor zorgen dat  de afvalberg over 50 
jaar kleiner zal zijn of alleszins minder 
sterk zal aangroeien.

“Als we effectief de 
enorme afvalberg die 
bouwen en renoveren 
creëert willen reduceren, 
gaan we het iets groter 
moeten zien.”
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II MET OPEN BLIK

Circulariteit kunnen we opsplitsen in 
twee belangrijke delen. Enerzijds nieu-
we materialen op een manier gebrui-
ken zodat ze opnieuw en opnieuw en 
opnieuw gebruikt kunnen worden. En 
anderzijds bestaande materialen zoveel 
mogelijk hergebruiken waar mogelijk. 
Niet altijd eenvoudig, want sommige 
zaken zijn gewoon versleten of geraken 
bij demontage onherstelbaar bescha-
digd.

Binnen het Europese project ‘CHARM’ 
zoeken we naar manieren om op bei-
de aspecten maximaal in te zetten en 
dit op een financieel rendabele manier. 
Én op een schaal die impact heeft. Het 
geeft voldoening om bijvoorbeeld met 
een veer van een oude garagepoort 
een andere poort te kunnen herstellen 
en een huurder snel verder te kunnen 
helpen. Bovendien is het stukken goed-
koper dan een nieuwe poort. Een prach-
tig begin, maar als we effectief de enor-
me afvalberg die bouwen en renoveren 
creëert willen reduceren, gaan we het 
iets groter moeten zien. 

Foto: Circulair ingerichte keuken van Zonnige Kempen

Foto: Circulair ingerichte balie van Zonnige Kempen
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Zonnige Kempen participeert momen-
teel in drie Europese projecten. Eén 
daarvan loopt af in 2020. Voor één zul-
len we een verlening aanvragen en het 
derde project loopt tot 2022. We geven 
graag een overzicht per project met de 
doelstellingen.

SHINE: Sustainable Houses in 
Inclusive NEighbourhoods
32 % van de CO2-uitstoot in de Kempen 
is afkomstig van huishoudens. Daar-
om werd binnen het engagement van 
de 29 Kempense gemeenten om hun 
CO2-uitstoot te verminderen tegen 
2020 geopteerd om verouderde wonin-
gen, gebrekkige isolatie en inefficiënte 
technieken die bijdragen aan dit cijfer 
aan te passen.

14 organisaties uit Vlaanderen, Ne-
derland, Frankrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk werken samen om de renova-
tiedynamiek gebaseerd op BEN (Bijna 
Energie Neutraal) in eigen regio op 
gang te brengen. Het project loopt tot 
augustus 2020. De insteek vanuit Zon-
nige Kempen is tweeledig. Ten eerste 
zullen we in een proefproject enkele 
woningen van de wijk Seringenhof in 
Nijlen renoveren binnen de 

BEN-normering. We zullen de werken in 
januari 2020 opstarten en afronden in 
augustus 2020.

Het tweede luik betreft de begeleiding 
van huurders naar een energie-efficiënt 
leven. Hierbij maken we gebruik van de 
ervaringen die we hebben van vroegere 
Europese projecten (CEM, TRIME …) en 
optimaliseren we deze.

Foto: Energetische renovatie woning Markt 18 , Vorselaar
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ENLEB: EnergieNeutraal 
LEvensloopbestendig Bouwen
ENLEB is een project waarin Vlaamse 
en Nederlandse partners samenwerken 
met als doelstelling de ontwikkeling 
van een integraal concept voor ver-
duurzaming van woningen op basis van 
cocreatie, met de focus op zelfvoorzie-
nendheid, zodat woningen energieneu-
traal blijven ook al verandert het ener-
gieprofiel van de bewoner.

Het project is gestart op 1 juni 2017 
en loopt tot 31 mei 2020. We vragen 
een verlenging van dit project om ook 
nog een meetperiode in de winter (van 
2020-2021) te hebben en zo de resulta-
ten objectief te kunnen vaststellen. 

De partners in het project onderzoeken 
in negen wijken verdeeld over Neder-
land en Vlaanderen hoe cocreatiepro-
cessen opgezet kunnen worden. In het 
cocreatieproces gaan de partners aan 
de slag met bedrijven en burgers om 
bewustwording en eigenaarschap te 
creëren om tot technische oplossingen 
te komen vanuit de innovatieve kracht 
van de bedrijven.

Dit vertaalt zich in diverse demonstra-
ties en pilots rond technologische pro-
duct- en procesinnovaties, onder an-
dere: isoleren aan de binnenzijde van 
de muur, het uitrusten van woningen 
met DC-technologie (gelijkstroom), het 
ontwikkelen van een mobiele DC-unit, 
integratie van alle kanalen en leidingen 
in de bouwkundige schil.

Voor Zonnige Kempen omvat dit de 
energetische renovatie van Markt 18, 
de voormalige woning van dokter Van 
Bockstal, te Vorselaar. Hierbij ontwikkel-
den we voor het isoleren aan de binnen-
zijde een niet-standaardoplossing zodat 
het uitzicht van de woning omwille van 
zijn beeldvorming op het marktplein zo 
weinig mogelijk gewijzigd wordt. Dit 
diende te gebeuren in combinatie met 
een verdichtingsstrategie om de bewo-
ningsdensiteit te verhogen tot zes enti-
teiten. In  de woongelegenheden zullen 
we naast het rechtstreekse gebruik van 
gelijkstroom van PV-cellen ook opslag 
van energie voorzien. 

Ter vergelijking werden in de apparte-
menten drie verschillende  oplossingen 
geïnstalleerd om aan de warmtebe-
hoefte te voldoen. 

Hierbij wordt zowel waterstoftechnolo-
gie, warmtepomp lucht-water, balans-
ventilatie en zonnetechnologie gecom-
bineerd. 

Door de voorziene meetapparatuur 
zal de effectiviteit van deze ingrepen 
in kaart gebracht worden zodat bij 
de volgende stappen -  onder andere 
menukaart (zie verder) - de verworven 
knowhow kan meegenomen worden. 

Daarnaast zijn in het project ENLEB ook 
de renovatie en het begeleidingstraject 
voor huurders in de wijk Vinkenhof te 
Berlaar opgenomen. Hierbij werd op 
basis van de in Nederland ontwikkelde 
‘keukentafelgesprekken’ een cocreatie 
met huurders toegepast. Deze aan-
pak zorgde voor een participatie van 
80 % van de huurders wat significant 
meer is dan 35 % bij normale aanpak. 
Binnen het project zullen we ook een 
demowoning realiseren waarbij we zul-
len onderzoeken of het isoleren van de 
buitenschil ook mogelijk is zonder dat 
een verhuizing van de zittende huurder 
noodzakelijk is.

II MET OPEN BLIK
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Zoals hoger aangegeven zal alle infor-
matie uit de voorgaande activiteiten 
gebundeld worden en de partners 
zullen hiermee samen een ‘ENLEB-me-
nukaart’ ontwikkelen. Het moet een 
bruikbaar instrument worden in klare 
taal waarmee bewoners en organisaties 
aan de slag kunnen om hun woningen 
te verduurzamen. In de menukaart ko-
men zowel technische als financiële 
aspecten aan bod met aandacht voor 
de hoogst mogelijke meerwaarde  voor 
verduurzaming in de opeenvolging van 
investeringen.

Foto’s: Partnermeeting CHARM
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CHARM: Circular housing 
Asset Renovation & 
Management
De bouwsector gebruikt meer dan 60 % 
van de grondstoffen in Europa. Ook bij-
na een derde van alle afval is afkomstig 
uit de bouwsector. Tijd dus om ook in 
deze sector efficiënter om te gaan met 
grondstoffen.

Het doel van CHARM is het beper-
ken van de afvalberg bij renovatie en 
nieuwbouw van sociale huurwoningen. 
Aan de hand van circulaire aanbeste-
dingsprocedures zullen de sociale huis-
vestingsmaatschappijen inzetten op re-
cycling en upcycling. We zien de stroom 
van gebruikte materialen afkomstig van 
renovatie niet meer als afval, maar wel 
als nieuwe grondstof. Verschillende 
partners in het project gaan ook fysieke 
demonstratieprojecten uitvoeren om 
de procedures te testen en verbeteren. 
Om gebruikte materialen opnieuw aan 
te wenden zullen lokale uitwisselings-
platformen opgezet worden, zowel in 
digitale als fysieke vorm.

Concreet hebben we in 2019 ons nieu-
we kantoor zo circulair mogelijk ge-
bouwd en ingericht. Na in de ruwbouw 
zoveel mogelijk hergebruikte materi-
alen te integreren begonnen we in ja-
nuari 2019 met het leggen van de vloer 
(graniet gerecupereerd uit een bank-
gebouw uit Brussel) om vervolgens de 
focus te leggen op de inrichting van het 
kantoor. Binnen de structuur getekend 
door W2-architecten heeft Rotor een in-
terieur ontworpen dat is afgestemd op 
de behoeften van de kantoormedewer-
kers. Het ontwerp integreert in hoge 
mate teruggewonnen materialen, zon-
der nieuwe componenten te schuwen 
waar nodig. De focus lag op het creëren 
van huiselijke, zeer functionele ruimtes 
waarin de hergebruikte componenten 
alomtegenwoordig maar onopvallend 
zouden zijn. 

Dit geeft aan de huurder de boodschap 
dat Zonnige Kempen voor eigen ge-
bruik ook het model van circulariteit 
toepast. Bij de renovatie van de wijk 
Vinkenhof in Berlaar zullen we dezelfde 
filosofie introduceren.

Kamp C ondersteunt Zonnige Kempen 
in haar circulaire aanbesteding en de-
monstratieproject. Verder brengen wij 
onze kennis rond circulair bouwen in 
het project en vertalen we naar gebruik 
in sociale huisvesting en bij renovatie. 
Wij delen de kennis in eigen land en or-
ganiseren trainingssessies zodat andere 
actoren aan de slag kunnen met circu-
lair aanbesteden.

II MET OPEN BLIK
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WIJ BOUWEN VERDER
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BERLAAR

Balderdorp
De bouwwerkzaamheden aan de eerste 
fase van dit project liepen in 2019 ver-
traging op. Het bouwteam bleef hard 
werken om de werkzaamheden zo snel 
als mogelijk terug op de juiste sporen 
te zetten. De huurwoningen van blok A 
zullen begin 2020 opgeleverd kunnen 
worden. Daarna volgt de oplevering 
van de koopwoningen (blok B).

Voor de ontwikkeling van blok C zette 
Zonnige Kempen de nodige stappen 
om een bouwteam aan te stellen. We 
onderzochten verder of het project kon 
kaderen binnen het Europese project 
CHARM in de vorm van circulair aanbe-
steden. In samenwerking met Kamp C 
zal onze maatschappij in 2020 het be-
stek voor het aanstellen van een bouw-
team publiceren.

Voor perceel D loopt er een ‘Design and 
Build’-procedure, samen met de VMSW. 
De VMSW  stelt binnen deze procedure 
een ondernemer aan die sociale wo-
ningen ontwerpt en bouwt op grond 
van een sociale woonactor. Vervolgens 
sluit de VMSW met deze ondernemer 
een raamovereenkomst waarbinnen 
de sociale woonactor een opdracht kan 
gunnen. In 2019 doorliep de procedure 
twee fases: de selectie- en de gunnings-
fase. In de zomer 2020 wordt de proce-
dure afgerond en kan het ontwerp door 
Zonnige Kempen besteld worden.

III  WIJ BOUWEN VERDER
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HERSELT

III  WIJ BOUWEN VERDER

Stap - Molenvelden
Binnen dit project realiseert onze maat-
schappij 23 nieuwbouwwoningen. De 
woningen zijn gegroepeerd in clusters. 
Door het organiseren van de wonin-
gen rondom deze clusters ontstaan er 
mooie gemeenschappelijke binnen-
pleinen. Ontwerpbureau Carlier maak-
te een ontwerp voor de omgeving met 
aandacht voor parkeren en een groene 
inkleding voor de gehele wijk.

In 2019 werd de gefaseerde uitvoering 
van de infrastructuurwerken verder ge-
zet. Eind 2019 startten de werken om de 
woningen toegankelijk en verhuurbaar 
te maken. We zijn verheugd dat we de 
woningen in het voorjaar 2020 kunnen 
verhuren.
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NIJLEN

III  WIJ BOUWEN VERDER

Bevelschrans
Vorig jaar werden voor het project aan 
de Kiezelweg in Bevel, deelgemeente 
van Nijlen, de ruwbouwwerken afge-
rond. Dit jaar werkten we verder aan 
de binnenafwerking. De 11 woningen 
staan klaar voor hun toekomstige be-
woners!

Zonnige Kempen zette dit jaar even-
eens de eerste stappen voor de ont-
wikkeling van de infrastructuurwerken. 
Door de inplanting en het aantal wonin-
gen langsheen het fiets- en wandelpad 
is het nodig om een bijkomende 
netuitbreiding te realiseren. Deze maakt 
het mogelijk om de woningen aan te 
sluiten op alle nutsvoorzieningen. Eind 
2019 werden de nodige werken hier-
voor uitgevoerd. Het ontwerp voor de 
infrastructuur werd verder ontwikkeld 
en in 2020 zal het dossier uitgewerkt 
worden in een omgevingsvergunning 
en uitvoeringsdossier. 
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VORSELAAR

Markt 18
Binnen het ENLEB-project realiseert 
Zonnige Kempen een aantal demowo-
ningen. Eén van deze woningen wordt 
uitgewerkt in het Huis Van Bockstal, een 
oude dokterswoning die beeldbepa-
lend is in het dorpszicht van Vorselaar. 

Tijdens de renovatiewerken worden in 
deze karakteristieke woning zes bijna 
energieneutrale sociale woongelegen-
heden voorzien. We zien twee grote uit-
dagingen binnen dit project, enerzijds 
het historisch uitzicht dat maximaal 
behouden dient te blijven, waardoor 
isoleren en het wegwerken van koude-
bruggen geen sinecure is. Anderzijds 
worden er tal van innoverende tech-
nieken voorzien en zullen de demowo-
ningen volledig voorzien worden van 
monitoringsystemen om de toegepaste 
innovaties uitvoerig te testen op duur-
zaamheid, gebruiksgemak en rendabi-
liteit.

De toepassing van gelijkspannings-
technologie in twee wooneenheden 
verliep in het begin eerder stroef aan-
gezien er (nog) geen wettelijk kader is 
voor de toepassing van DC-technieken 
in woningbouw. Onze maatschappij is 
er dankzij samenwerking met partners 
uit binnen- en buitenland in geslaagd 
om reeds een aantal belangrijke hordes 
in dit parcours te overwinnen. De ver-
wachting is dan ook dat de overige be-
lemmeringen geen obstakel meer zijn 
om gelijkspanning met alle bijhorende 
voordelen te introduceren. 

Het voorbije jaar werden heel wat stap-
pen gezet in de afstemming en uitvoe-
ring van de voorbereidende werken in 
het belang van de  innoverende tech-
nieken en de monitoringsystemen. 
Hierdoor kon er in het najaar weer volop 
doorgewerkt worden. We kijken er naar 
uit om medio 2020 dit uniek project te 
kunnen opleveren.
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RANST

Bijlstraat
In samenwerking met DVC Zevenber-
gen realiseerde Zonnige Kempen tien 
appartementen met een individuele 
toegang in de Bijlstraat. De vier gelijk-
vloerse woningen bieden ruimte voor 
gezinnen met een kind met een ernsti-
ge en diepe verstandelijke beperking 
en met eventueel een bijkomende han-
dicap of (zeer) ernstige medische en/of 
psychische problemen. Deze gezinnen 
wensen vaak de zorg zo lang mogelijk 
zelf te dragen, weliswaar met onder-
steuning van het gespecialiseerde DVC 
Zevenbergen. De realisatie van deze 
vier volledig aangepaste woningen 
maakt het voor hen mogelijk om vlakbij 
het DVC te wonen aan een betaalbare 
huurprijs. Wij kijken er naar uit dit pro-
ject in verhuring te brengen in 2020.
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Foto: Teambuilding
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IV  LEEF!

Dag in dag uit werken we hard aan het bouwen en 
verhuren van onze woningen. Af en toe verlaten we 
onze werkplek en trekken we er met z’n allen op uit. 
Op de volgende pagina’s brengen we verslag uit van 
enkele personeelsactiviteiten van het voorbije jaar.

PERSONEELSACTIVITEITEN

Foto: Teambuilding
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We startten het nieuwe jaar met een ge-
zellige nieuwjaarsreceptie in ons wind-
dichte kantoor. Een foodtruck voorzag 
ons van hapjes en (alcoholvrije!) drank-
jes, de goeie sfeer maakten we zelf.

De donderdag na Pasen staken en-
kele medewerkers zelf de handen uit 
de mouwen en verrasten hun colle-
ga’s met een heerlijke brunch.

Foto: NieuwjaarsreceptieFoto: Nieuwjaarsreceptie

Foto: PaasbrunchFoto: Nieuwjaarsreceptie
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In 2019 namen we afscheid van direc-
teur Luc Stijnen. Luc was directeur van 
onze maatschappij sinds 1984. In janua-
ri 2019 volgde Anneleen Eelen hem op; 
Luc bleef senior directeur tot november 
dat jaar. We vierden zijn pensioen op 
ludieke wijze: tijdens een wandeling 
door Westerlo onderwierpen we hem 
aan uitdagende opdrachten. We sloten 
de dag feestelijk af met een etentje. Een 
creatieve collega zorgde voor een mu-
zikale noot.

Op 24 oktober trokken we met z’n allen 
naar Herselt. Manege De Poedertoren 
deed dienst als uitvalsbasis voor onze 
teambuilding. We werkten er een goed-
gevuld programma af met onder ande-
re een escape room en hindernissen-
parcours. ’s Middags genoten we van 
een lekkere lunch met streekproducten.

Foto: Teambuilding

Foto: Teambuilding

Foto: Pensioen Luc Stijnen
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Foto: Deelnemers aan het project wisselen hun ervaringen uit 

Foto’s: Woonmeter
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Zonnige Kempen biedt studenten de kans om 
kennis te maken met de dagdagelijkse praktijk 
van sociaal wonen. Tijdens het academiejaar 2018 
- 2019 voltooide Glen Van den Eynde, student 
Maatschappelijk Werk aan de Thomas More 
hogeschool, zijn stage binnen team leefbaarheid. 
Glen startte samen met zijn stagebegeleider 
Tom Lemmens het project ‘Energiebesparing en 
verbetering van het woonklimaat’ op. 

ENERGIEBESPARING EN VERBETERING 
VAN HET WOONKLIMAAT
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Dit project is ontstaan vanuit de noden 
en behoeften van onze huurders en 
past volledig binnen de missie van onze 
maatschappij. We vroegen aan Glen ex-
tra duiding.

Hoe is het idee voor dit 
project ontstaan?
“Tijdens huisbezoeken bij onze huur-
ders merkten we geregeld dat er, als 
gevolg van condensvorming, vochtpro-
blemen in de woning waren. Vele huur-
ders verluchten hun woning namelijk 
op een foute manier of zelfs helemaal 
niet. Huurders vertelden ons ook vaak 
dat hun maandlasten (huur en energie-
kosten) relatief hoog zijn. Genoeg ‘knip-
perlichten’ dus om mee aan de slag te 
gaan.”

Wat wilde je graag bereiken?
“Ten eerste: het verbeteren van het leef-
klimaat in de huurwoning. Zoals ik al zei, 
verluchten vele sociale huurders de wo-
ning helemaal niet of op een foute ma-
nier. Dit creëert vochtproblemen die op 
hun beurt kunnen leiden tot gezond-
heidsklachten zoals problemen met de 
luchtwegen.

Verder legden we ook de focus op het 
financiële. Een groot aantal huurders 
heeft het op financieel vlak erg las-
tig. Met het project hoopten we om 
de energiefactuur voor onze huurders 
te verlagen en hen zo meer financiële 
ademruimte te geven.

Een derde resultaat dat we voor ogen 
hadden, had betrekking op het sociale 
aspect. Mensen die sociaal huren voe-
len zich immers vaak geïsoleerd en heb-
ben niet meer de mogelijkheid of moed 
om sociale contacten te leggen. Met 
het project wilden we de eigenwaarde 
van onze huurders versterken zodat ze 
meer durven en opnieuw het gevoel 
krijgen dat ze goed doen. We gaven hen 
daarnaast de kans om mensen die zich 
in een gelijkaardige situatie bevinden, 
te ontmoeten en te spreken over het 
project. Dit versterkt de sociale cohesie 
in de wijk en tussen de mensen.”

“Zo’n woonmeter is een 
handig instrument. 

Hij bevat vier vuistregels 
voor verwarmen en 

verluchten. Iedereen kan 
er mee aan de slag.“
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Hoe ben je dan concreet te 
werk gegaan?
“Samen met mijn stagebegeleider Tom 
organiseerde ik een infoavond voor alle 
huurders van Zonnige Kempen die wo-
nen in de gemeente Herenthout. Daar 
gaven energiesnoeiers toelichting over 
hun werking en hoe het uitvoeren van 
een energiescan in de woning precies 
verloopt. Ikzelf vertelde meer over de 
‘woonmeters’.  Zo’n meter meet de tem-
peratuur en de vochtigheid in de wo-
ning. Het is een handig instrument dat 
werkt met icoontjes waarop iedereen 
makkelijk de waarden kan aflezen. De 
woonmeter bevat vier vuistregels voor 
verwarmen en verluchten waar ieder-
een meteen mee aan de slag kan. 

Aan het einde van de infoavond kregen 
huurders de kans om zich in te schrijven 
voor een energiescan. Daarnaast selec-
teerden we zelf een groep van kwets-
bare huurders: huurders die bij Zonnige 
Kempen of het OCMW van Herenthout 
gekend zijn met een problematisch bin-
nenklimaat of met een hoge energie-
factuur. 

Vervolgens ging ik samen met een 
energiesnoeier langs bij huurders die 
zich vrijwillig aanmelden en de groep 
van kwetsbare huurders die we zelf se-
lecteerden. We bekeken welke energie-
besparende mogelijkheden er waren en 
gaven de huurders een woonmeter en 
tips over het verwarmen en verluchten 
van de woning.” 

Op welke manier heb je die 
bezoeken en de gedane in-
spanningen opgevolgd?
“Wel, later volgde er een samenkomst in 
wijkhuis ’t Lindehofke aan de Bergense-
steenweg in Herenthout. De huurders 
maakten kennis met elkaar en wijk-
huis en deelden hun ervaringen die ze 
opdeden door deel te nemen aan het 
project. Door deze samenkomst en het 
linken van een positieve ervaring aan 
het wijkhuis, hoopten we huurders ook 
te overtuigen om vaker de stap naar het 
wijkhuis te zetten. We gaven hen dus 
een duwtje in de rug om sociale contac-
ten te leggen.”

Knap werk, Glen! Vertel ons 
tot slot nog wat het project 
precies heeft opgeleverd.
“Bij 33 huurders werd een energiescan 
uitgevoerd en werden energiebespa-
rende maatregelen getroffen. Die zullen 
zorgen voor een lagere energiefactuur. 
Een aantal huurders schakelde boven-
dien over naar een andere en goedko-
pere energieleverancier.

Op vlak van gezondheid zetten we 
vooral in op het sensibiliseren van onze 
huurders. We leerden hen hun woning 
correct te verwarmen en verluchten 
met een gezonder binnenklimaat als 
gevolg.

Ook op sociaal vlak boekten we mooie 
resultaten. Door onze huurders goed te 
begeleiden nam  het vertrouwen dat ze 
stellen in Zonnige Kempen toe en ver-
laagde ook de drempel om contact met 
ons te nemen. Een ander positief gevolg 
van het project is het doorbreken van 
het sociaal isolement bij onze huurders. 
We zien dat velen sinds de start van het 
project geregeld terug te vinden zijn in 
het wijkhuis, terwijl ze voordien amper 
of nooit hun woning verlieten.”
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Foto: Achterzijde Dorpsstraat-Hoekstraat Booischot
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COMBINATIE WOON-ZORG

In 2018 werd het project Dorpsstraat-Hoekstraat in 
Booischot opgeleverd. In het hart van de gemeente 
en met zicht op de kerktoren realiseerden we 
tien huurwoningen en vijf huurstudio’s met een 
gemeenschappelijke ruimte. Het project omvat 
een combinatie van nieuwbouw en renovatie. 
Het gerenoveerde gebouw huisvest een begeleid 
woonzorgproject in samenwerking met Apojo vzw.

Foto: Achterzijde Dorpsstraat-Hoekstraat Booischot
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Apojo is een organisatie die mensen 
met een beperking ondersteuning 
biedt op alle mogelijke vlakken. Apojo 
helpt deze personen bij de uitbouw van 
een zo zelfstandig mogelijk en kwa-
liteitsvol leven. De organisatie zoekt 
mee naar een zinvolle dagbesteding en 
woonondersteuning of zorgt voor be-
geleiding aan huis. 

Frauke Vergauwen, medewerkster van 
Apojo, legt uit  hoe de samenwerking 
binnen dit project met Zonnige Kem-
pen precies verloopt.

Op zoek naar een partner om 
samen te werken
Vanuit Apojo vzw,  afdeling Aan Huis, 
waren we op zoek naar betaalbare wo-
ningen voor mensen met een beper-
king. Tijdens onze zoektocht kwamen 
we terecht bij Zonnige Kempen. De 
maatschappij was meteen enthousiast 
om met ons in zee te gaan.

Toewijzing van een woning
Wanneer iemand in het woonzorgpro-
ject van Zonnige Kempen wil komen 
wonen, is er automatisch een samen-
werking met Apojo Aan Huis en starten 
we een begeleidingstraject op. Het om-
gekeerde geldt ook: wij kunnen vanuit 
Apojo cliënten voorstellen als huur-
der, maar deze moet als sociale kandi-
daat-huurder ook steeds het standaard 
toewijzingstraject volgen. Doel is om 
mensen met een beperking een betaal-
bare woning aan te bieden met de no-
dige begeleiding. Het zijn vaak mensen 
uit de buurt die al ingeschreven zijn als 
kandidaat-huurder bij Zonnige Kem-
pen.

“Doel is om mensen 
met een beperking een 

betaalbare woning 
aan te bieden met de 
nodige begeleiding. 

Met Zonnige Kempen 
vonden we de perfecte 
partner om dit doel te 

realiseren.”
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Samenwerkingsklimaat
Bij de opstart van het studioproject 
zochten beide partijen, Zonnige Kem-
pen en Apojo, hun weg in de manier 
van samenwerken. Nu  voelen wij als 
begeleiders van Apojo een openheid 
van Zonnige Kempen naar ons toe. De 
maatschappij is erg aanspreekbaar en 
altijd bereid om in overleg te gaan bij 
moeilijke situaties. 

Het is fijn dat we een centraal aanspreek-
punt hebben bij Zonnige Kempen. Een 
medewerker van team leefbaarheid 
staat steeds paraat als er vragen of pro-
blemen zijn binnen het studioproject. 
Het  kan daarbij gaan over praktische 
zaken zoals een reservesleutel aanvra-
gen, maar ook met administratieve vra-
gen kunnen we bij het team terecht. 

Daarnaast brengt een medewerker van 
het team de bewoners van het woon-
zorgproject geregeld een bezoekje. 
Hij gaat na hoe bewoners hun studio 
onderhouden en geeft, indien bepaal-
de zaken niet in orde zijn, rechtstreeks 
feedback aan heb. Door die feedback 
wordt de verantwoordelijkheidszin van 
de bewoners aangesproken en dat vin-
den we vanuit Apojo zeer positief! 

Foto’s: Studio’s Dorpsstraat Booischot
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Foto: Kantoor Zonnige Kempen
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Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht oefent 
toezicht uit op de kernactiviteiten en het financieel en 
administratief beheer van sociale woonactoren. De afdeling 
voert onder andere globale onderzoeken (GLOBO’s) uit bij 
sociale huisvestingsmaatschappijen. Onze maatschappij 
kreeg in het najaar van 2019 de toezichthouder over de vloer.

IV  LEEF!

GLOBAAL ONDERZOEK

Foto: Kantoor Zonnige Kempen
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Sinds 2016 hanteert afdeling Toezicht 
een nieuwe werkwijze waarbij ze acht  
onderzoeksdomeinen binnen een korte 
termijn controleert en beoordeelt. Het 
toezicht van de volgende jaren wordt 
vervolgens afgestemd op die beoor-
deling. Op de domeinen die als ‘goed’ 
beoordeeld worden zal het basistoe-
zicht volstaan, aan de domeinen die een 
beoordeling ‘voor verbetering vatbaar’ 
of ‘niet goed’ kregen zal koppelt Toe-
zicht eventueel een verhoogd toezicht 
waarbij ze de sociale huisvestingsmaat-
schappij van naderbij opvolgt.

Om een globaal beeld te krijgen van 
onze werking voerde afdeling Toezicht 
een onderzoek uit op de volgende do-
meinen: 

• interne controle 
• financiële gezondheid 
• administratief beheer 
• overheidsopdrachten 
• inschrijvingen en toewijzingen 

sociale huurwoningen 
• huurprijsberekening 
• huurlasten 
• inschrijvingen en toewijzingen 

sociale koopwoningen en kavels 

Foto: Kastenwand kantoor Zonnige Kempen
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Medio december stelde de toezicht-
houder haar bevindingen voor aan de 
Raad van Bestuur. De directeur lichtte 
deze ook toe aan het personeel van 
Zonnige Kempen. Het ging om 

• aanbevelingen om klantgerich-
ter en/of efficiënter te werken 

• aandachtspunten waarmee 
we als sociale woonorganisa-
tie voortdurend rekening moet 
houden 

• actiepunten die een opvolging 
vereisen voor eind mei 2020

• kritische actiepunten die onmid-
dellijke actie vereisen 

De resultaten lagen in de lijn van onze 
verwachtingen. We waren ons bewust 
van het feit dat bepaalde aspecten van 
onze werking nog geoptimaliseerd kun-
nen worden. En, daar gaan we in 2020 
mee aan de slag!

Nog voor de zomervakantie bezorgden 
we de toezichthouders documenten, 
gaande van functieomschrijvingen over 
procedures voor het plaatsen van be-
stellingen tot ons intern huurreglement. 
Op basis daarvan konden zij hun plaats-
bezoeken goed voorbereiden. Die von-
den plaats op 23, 26 en 30 september en 
3 en 7 oktober in ons kantoor en wer-
den aangevuld met controles vanop af-
stand door medewerkers van de interne 
diensten van de afdeling Toezicht.

Foto: Kastenwand kantoor Zonnige Kempen
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SAVE 
THE 

DATE
 06  DECEMBER  2019

KAMP C, WESTERLO

Bezorg ons je ideeën voor een workshop vóór 

15 oktober via info@zonnigekempen.be

OCMW-DAG

Zonnige Kempen 
organiseert haar 2e 
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OCMW-DAG

Op sinterklaasdag organiseerde Zonnige Kempen 
haar tweede OCMW-dag. Zo’n 25 medewerkers van 
de OCMW’s uit het werkingsgebied van Zonnige 
Kempen tekenden present op Kamp C in Westerlo.
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De dag startte met een inleiding over 
de werking van Zonnige Kempen en de 
presentatie van onze bedrijfsfilm. De 
OCMW-medewerkers volgden daarna 
twee van vier aangeboden workshops. 
Die werden in goede banen geleid door 
de collega’s van de teams leefbaarheid, 
administratie en patrimonium. 

In een eerste workshop legden de me-
dewerkers van team administratie de 
gewijzigde regelgeving met betrek-
king tot de huurprijsberekening uit. 
Collega’s van team leefbaarheid gaven 
uitleg over uitzonderlijke huursituaties 
zoals uithuiszetting, ontbinding van de 
huurovereenkomst en begeleidings-
overeenkomsten. In een andere sessie 
die verzorgd werd door team leefbaar-
heid werd bekeken hoe Zonnige Kem-
pen, gemeenten en OCMW’s samen 
‘gemeenschapsgericht kunnen werken’. 
In de workshop van team patrimonium 
werd gewerkt rond herstelling en on-
derhoud van de huurwoning.

Na de middagpauze volgde een be-
knopt verslag van de verschillende 
workshops. Meteen werd duidelijk dat 
er in alle workshops open met elkaar in 
dialoog werd gegaan en interessante 
input werd verzameld om onze samen-
werking te optimaliseren.
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“De reacties van de 
aanwezigen over onze 
OCMW-dag waren erg 
lovend. Een concept dat 
ongetwijfeld vervolgd 
wordt!“

WAT VOND JE VAN DE VERWELKOMING?

EVALUATIE
WERD ER NAAR JOU GELUISTERD?

WAT VOND JE VAN DE ORGANISATIE?

ZOU JE NOGMAALS DEELNEMEN?

VOND JE HET NUTTIG?
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Foto:  Roteinde, Herselt Foto: Pijpelheide, Booischot

Foto: Nethendal, BerlaarFoto: Kerkevelden, Nijlen
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BUURTFEESTEN

IV  LEEF!

Een buurtfeest is dé uitgelezen kans om in alle gezelligheid 
je buren beter te leren kennen. Onze bewoners begrijpen 
dit maar al te goed. 2019 was opnieuw een succesvol jaar. 
Op de volgende pagina’s volgt een fotoverslag.
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Foto: Nethendal, Berlaar

Foto: Pijpelheide, Booischot

Foto: Ter Voort, Hulshout

Foto: Kerkevelden, Nijlen

Foto: Zandhoven
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Foto: Welvaartstraat, Berlaar

Foto:  Roteinde, Herselt

Foto: Netestraat - Bruiersveld, Hulshout

Foto: Zandhoven
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ZONNIGE KEMPEN 
IN CIJFERS

In dit hoofdstuk geven we enkele grafieken weer die 
de werking van onze sociale huisvestingsmaatschappij 
illustreren. Zo schetsen we een beeld van onder meer 
onze huurders en het patrimonium. Beelden zeggen 
immers meer dan woorden.

V  ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS
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Klachten
OVERZICHT

Er is een goedgekeurde klachtenprocedure sinds 13 december 2012

2 klachten
ontvangen

2 klachten
opgelost 

De 2 klachten betroffen:

• 1x vochtschade
• 1x afrekening collectieve       

installatie

Behandeling

• 2 gegronde klachten



6362

Foto: Voorstelling van onze bedrijfsfilm
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Foto: Voorstelling van onze bedrijfsfilm

VOORUITBLIK

VI VOORUITBLIK

Op zaterdag 23 november stelden we, onder de 
noemer ‘Klaar voor de toekomst’, het nieuwe 
Zonnige Kempen voor. ‘Nieuw’, want sinds dit 
jaar staat directeur Anneleen Eelen aan het roer 
van Zonnige Kempen. Anneleen wordt bijgestaan 
door nieuwe afdelingshoofden en enkele nieuwe 
medewerkers. Bovendien verkoos de Algemene 
Vergadering van onze maatschappij eind mei 
een nieuwe Raad van Bestuur. Heel wat nieuwe 
gezichten dus, klaar om antwoorden te bieden 
op de wooncrisis in ons werkingsgebied.
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Die zaterdag nam directeur Anneleen 
Eelen het woord. In haar inspirerende 
speech haalde ze de uitdagingen voor 
Zonnige Kempen aan en legde ze uit op 
welke manier onze maatschappij daar-
op zal reageren.

Duurzaamheid 2.0
Anneleen stelde aan het begin van haar 
speech dat Zonnige Kempen al lang een 
voortrekker is op vlak van duurzaam-
heid en dat we in de toekomst nog een 
stapje verder willen gaan - noem het 
gerust duurzaamheid 2.0. 

De bouwsector gebruikt meer dan 60% 
van de grondstoffen in Europa. Ook bij-
na een derde van alle afval in Europa is 
afkomstig van de bouwsector. “Tijd dus 
om in deze sector efficiënter om te gaan 
met grondstoffen”, aldus de nieuwe di-
recteur. Zonnige Kempen wil de afval-
berg bij renovatie en nieuwbouw van 
sociale woningen beperken. De stroom 
van gebruikte materialen afkomstig van 
renovatie niet langer zien als afval, maar 
wel als nieuwe grondstof. 

Dat is iets waar onze maatschappij op 
kleine schaal al mee experimenteerde. 
Zo is ons vernieuwde kantoorgebouw 
opgebouwd met herbruikte materi-
alen. Het houten plafond is gemaakt 
van de oude parketvloer uit het huis 
van Bockstal in Vorselaar en ook de 
tegeltjes in onze sanitaire ruimtes wer-
den uit die woning gerecupereerd. De 
granieten vloer in onze kantoren deed 
eerder dienst als gevelbekleding voor 
een bankkantoor in Brussel. Onze maat-
schappij is nu klaar voor de eerste stap 
in de opschaling van dit circulaire den-
ken.  We blijven hiervoor over de lands-
grenzen heen kijken en onze pioniersrol 
samen met onze Europese partners op-
nemen. 

“Zonnige Kempen 
wil in de toekomst 

nog een stapje verder 
gaan - noem het gerust 

duurzaamheid 2.0.”
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Nieuwe Raad van Bestuur, 
directeur en personeelsploeg
Anneleen vertelde verder dat onze so-
ciale huisvestigingsmaatschappij in 
constante evolutie is. Niet alleen wat 
betreft het aantal huurders, het aantal 
medewerkers of het aantal gerealiseer-
de woningen, maar bovenal in onze 
manier van werken en samenwerken. 
2019 was voor Zonnige Kempen een 
jaar van verandering. We kregen een 
nieuwe Raad van Bestuur met een nieu-
we voorzitter en een vernieuwde perso-
neelsploeg met een nieuwe directeur 
en afdelingshoofden. “De groei van 
onze organisatie en de uitbreiding van 
onze kernactiviteiten vragen om verde-
re professionalisering. Een duurzaam 
financieel beleid, interne controle, digi-
talisering en een sterke ondersteuning 
van onze dagelijkse werking maken ons 
sterker als bedrijf”, vatte de directeur 
samen. 

“2019 was voor ons een 
jaar van verandering: een 
nieuwe Raad van Bestuur 
met een nieuwe voorzitter 

en een vernieuwde 
personeelsploeg met 

een nieuwe directeur en 
afdelingshoofden.” 

Foto: Anneleen Eelen (directeur) en Walter Horemans (voorzitter)
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Aandacht voor huurders
Anneleen benadrukte verder dat het 
belangrijk is om daarbij het menselijke 
aspect niet uit het oog te verliezen. Hel-
dere communicatie en een transparant 
beleid op mensenschaal zijn nodig om 
een goede relatie met onze huurders 
uit te bouwen. De drie buurthuizen 
die Zonnige Kempen vandaag in haar 
wijken kent zijn een stap in de goede 
richting. Zij vormen een brug tussen 
ons en onze huurders. Participatietra-
jecten zoals we die opgestart hebben 
rond leefbaarheid in de Kapelaan Franc-
klaan in Booischot en rond renovatie in 
het Vinkenhof in Berlaar gaan nog een 
stapje verder. Ze geven onze huurders 
de mogelijkheid invloed uit te oefenen 
op de beslissingen die onze maatschap-
pij neemt.

De directeur merkte ook op dat  50% 
van onze huurders alleenstaand is. Onze 
medewerkers ontmoeten vaak mensen 
die financieel, emotioneel of psycholo-
gisch zeer kwetsbaar zijn. Alternatieve 
woonvormen zoals onze aanleunwo-
ningen in Grobbendonk en het cohou-
sing project voor senioren dat Zonnige 
Kempen in Nijlen zal realiseren maken 
een kleinschalig vangnet binnen de 
wijk mogelijk. Een duurzame omgeving 
kan zo oplossing voor vereenzaming of 
sociaal isolement bieden. 

Foto: Anneleen Eelen tijdens haar speech
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“Een behoorlijke huisvesting, sociale 
bescherming en een duurzame samen-
leving zijn grondrechten. Ze verhogen 
de veerkracht van onze samenleving. 
Een samenleving die vandaag complex 
is en in woonnood”, ging Anneleen ver-
der. Diverse doelgroepen hebben nood 
aan verdere integratie van wonen en 
welzijn. Zonnige Kempen heeft in het 
verleden al ingezet op de integratie van 
zorg binnen sociaal wonen. Zo maakten 
we doelgroepenplannen voor zorgwo-
ningen in Westerlo, begeleid zelfstan-
dig wonen in Heist-op-den-Berg en in 
Ranst verhuurt Zonnige Kempen vol-
gend jaar woningen voor gezinnen met 
kinderen met een zware verstandelijke 
en fysieke beperking. 

De directeur sloot af met volgende 
wens: “Mijn  ambitie voor onze maat-
schappij is evolueren naar een brede 
woonmaatschappij die op een duurza-
me wijze tegemoet komt aan deze spe-
cifieke woonvragen van diverse doel-
groepen. We beantwoorden zo graag 
aan de vraag van onze lokale besturen 
om duurzame leefbare wijken in onze 11 
aangesloten gemeenten te realiseren. Ik 
ben ervan overtuigd dat we vandaag 
samen klaar zijn voor de toekomst.”

“Een behoorlijke 
huisvesting, sociale 

bescherming en een 
duurzame samenleving 

zijn grondrechten. Ze 
verhogen de veerkracht 
van onze samenleving.”
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Zonnige Kempen is een burgerlijk vennootschap met de handelsvorm van een 
coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk. 
Sociale huisvestingsmaatschappij door VMSW erkend onder het nummer 1295.


