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Walter Horemans,
Voorzitter Zonnige Kempen

VOORWOORD
Beste lezer
Als voorzitter van Zonnige Kempen had
ik de eer om afgelopen jaar in Vorselaar
met mijn gouden schaar het lintje te
mogen knippen.
De gemeente koos voor het behoud
van kostbaar erfgoed. Zonnige Kempen
maakte van het pand Van Bockstal zes
energiezuinige appartementen. Het
project werd gerealiseerd met steun
van Europa, de Vlaamse overheid en de
provincie Antwerpen. We werkten hiervoor als bouwheer samen met verschillende aannemers in gezonde co-creatie.
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Onze maatschappij is al vele jaren een
voortrekker inzake duurzaamheid. Door
in te zetten op duurzaam bouwen en
wonen creëren we vandaag een duidelijke meerwaarde. We beseffen allemaal
wat energiezuinig betekent in onze
geldbeugel. Bovendien verhoogt het
de levenskwaliteit van mensen en van
de samenleving.
In het coronajaar 2021 hebben we te
weinig gebouwd maar intussen volop
gewerkt en vergaderd aan een nieuw
één-woonactor-verhaal met zes omliggende maatschappijen.

VOORWOORD

Gelukkig: intussen draait onze circulaire
materialenmolen op volle toeren. Een
overzicht:
• er zaten reeds 100 woningen in
voorbereiding (verschillende fases
van ontwerp), nu zijn 11 projecten
opgestart met in totaal 170 bijkomende woningen in 7 verschillende gemeenten
• de dossiers voor 10 renovatieprojecten zijn opgestart, met in totaal
250 woningen die de komende jaren (planning is 3 jaar) gerenoveerd
zullen worden in 6 verschillende
gemeenten
• in 2022 worden er 68 nieuwe woningen opgeleverd en voor het
eerst verhuurd

Foto: Officiële opening Huis van Bockstal © Joren De Weerdt

“We beseffen allemaal
wat energiezuinig
betekent in onze
geldbeugel.”

U hoort nog van ons!
Walter Horemans
Voorzitter Raad van Bestuur
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RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter & Directeur
Horemans Walter
Van Kerckhoven Eugeen
Eelen Anneleen

Berlaar
Westerlo
Westerlo

Voorzitter
Ondervoorzitter
Algemeen directeur

Heist-op-den-Berg
Vorselaar
Herselt
Westerlo
Berlaar
Hulshout
Pulderbos
Laakdal
Bouwel
Herselt
Westerlo
Nijlen
Herenthout

Afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg
Afgevaardigde gemeente Vorselaar
Afgevaardigde Provincie Antwerpen
Afgevaardigde gemeente Westerlo
Voorzitter / Afgevaardigde gemeente Berlaar
Afgevaardigde gemeente Hulshout
Afgevaardigde gemeente Zandhoven
Afgevaardigde gemeente Laakdal
Afgevaardigde gemeente Grobbendonk
Afgevaardigde gemeente Herselt
Ondervoorzitter / Afgevaardigde privé-aandeelhouders
Afgevaardigde gemeente Nijlen
Afgevaardigde gemeente Herenthout

Leden
Anthonis Willy
Gebruers Mizel
Helsen Kathleen
Helsen Paul
Horemans Walter
Huyskens Rigo
Maes Mieke
Sels Frank
Taelman Martine
Van den Wouwer Mark
Van Kerckhoven Eugeen
Verbeeck Paul
Vrins Stefanie

Bedrijfsrevisor
Wim Rutsaert
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MOORE

I RAAD VAN BESTUUR & PERSONEEL

PERSONEEL
Vaste werknemers
Aerts Christel
Bekaert Tamara
Bisschops Bart
Crols Peter
De Vroey Isabelle
Eelen Anneleen
Engels Nathalie
Hendrickx Savanne
Heylen Ann
Janssens Bart
Lemmens Tom
Mampaey Luc
Pauwels Kristien
Robberecht Sonja
Struyf Bo
Swolfs Samira
Van Avesaat Sarah
Van der Flaas Joris
Van Rooy Vincent
Verbercht Philippe
Vereycken Joël
Verheyen Katrien
Wuyts Ellen

Herselt
Westerlo
Westerlo
Retie
Geel
Westerlo
Herselt
Geel
Laakdal
Olen
Olen
Koersel
Westerlo
Merksplas
Westerlo
Olen
Ham
Meerhout
Westerlo
Grobbendonk
Herselt
Geel
Lille

Team administratie
Team onderhoud en herstellingen
Team projecten
Afdelingshoofd administratie en financiën
Team administratie
Algemeen directeur
Team administratie
Team communicatie
Team administratie
Team onderhoud en herstellingen
Team leefbaarheid
Team onderhoud en herstellingen
Team financiën
Team communicatie
Team projecten
Team financiën
Team leefbaarheid
Team projecten
Team verhuring
Team onderhoud en herstellingen
Team verhuring
Team communicatie
Team leefbaarheid

Hulshout
Kapellen
Schriek

Team onderhoud en herstellingen
Team administratie / leefbaarheid
Team onderhoud en herstellingen

Tijdelijke contracten
Heylen Ingrid
Vandendijck Robin
Vandenrijdt Karen
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Foto: Bevelschrans Nijlen april 2022 © Joren De Weerdt

Foto: Nieuwstraat Vorselaar april 2022 © Joren De Weerdt

Foto: Rodekruisstraat Westerlo april 2022 © Joren De Weerdt

Foto: Hulstsestraat Laakdal © Jan Albrecht
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II MET OPEN BLIK

MET OPEN BLIK

De coronacrisis heeft ook in onze regio grote gevolgen
gehad in diverse sectoren van de samenleving, niet in het
minst in onze zorgsector. Corona legde ernstige tekorten
en noden bloot in een versnipperd zorglandschap. Puur
medisch gezien, maar ook inzake de organisatie van de
zorg.
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Tevens is ook de nood naar andere vormen van wonen gebleken. We hebben
geleerd dat er nu een transitie noodzakelijk is om de leefkwaliteit van onze
bewoners blijvend te kunnen garanderen. Er moet onder andere worden
nagedacht over bestaande ontoereikende woon- en woonzorgconcepten.
Uitgangspunten hierbij zijn een groene
woonomgeving, niet te dens wonen,
kleinere leefgroepen, nabijheid van
zorg- en welzijnsfaciliteiten. We moeten
bekijken hoe falende woonconcepten
kunnen omgevormd worden naar kleinere woongemeenschappen waarin de
brug tussen wonen, kwalitatief leven,
medische en ook geestelijke gezondheidszorg kan worden gemaakt. Deze
omvorming is essentieel zodat we een
volgende crisis het hoofd kunnen bieden. Dit vraagt hervormingen van financiële en juridische structuren alsook een
doordachte ruimtelijke aanpak.
Zonnige Kempen wil komende jaren
expertise en een concrete aanpak ontwikkelen in het inbedden van natuur in
sociale woon- of woonzorgconcepten.
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‘De natuur zal meer levens redden, beter zijn voor je gezondheid en geneeskrachtiger zijn, wanneer je ziek bent,
dan de gehele gezondheidssector’, dixit
Jonathan Patz, Professor en Directeur
van het Global Health Institute. Zo zijn
er aanwijzingen dat de aanwezigheid
van groen in de buurt doet bewegen en
kan bijdragen tot een vermindering van
stress. Geregeld in de natuur zijn, verbetert de fysieke en geestelijke gezondheid en draagt bij aan de ontwikkeling
van het immuunsysteem bij kinderen.
Natuur verlaagt ook de kans op tal van
gezondheidsklachten, mildert de effecten van fijn stof en beschermt tegen zomerse hitte. Verschillende
wetenschappelijke studies bewijzen dit.
Ook artsen zelf verwijzen alsmaar meer
hun patiënten door naar de natuur.
Kinderen maken op een groene speelplaats minder ruzie en werknemers met
uitzicht op natuur komen tot meer creatieve ideeën. Doorgans verlaagt het
stressniveau onmiddellijk met een korte
fietstocht of wandeling in een natuurrijk stil plekje in de buurt. Om welzijn en
gezondheid te bevorderen kan dus ook
de omgeving een belangrijke rol spelen:
meer toegankelijke, bereikbare en functionele natuur vlakbij de woning.

“Geregeld in de natuur
zijn, verbetert de fysieke
en geestelijke gezondheid
en draagt bij aan de
ontwikkeling van het
immuunsysteem bij
kinderen.”

II MET OPEN BLIK

Foto: Netestraat Hulshout © Joren De Weerdt
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Vanuit onze ervaringen in collectief
wonen en de integratie van kwetsbare
doelgroepen willen we verder bouwen
aan het opzetten van woongemeenschappen. Collectief wonen dat wordt
aangeboden binnen de context van
sociaal wonen, dit kan zowel in huur als
koop, in combinatie met kleinschalig
genormaliseerd wonen. Het zorg-wonen is op deze manier geen op zichzelf
staande eenheid maar wordt optimaal
geïntegreerd binnen het ruimtelijk en
sociaal weefsel van een wijk met de
klemtoon op gemeenschappelijk wonen en leven. Op die manier wordt door
middel van collectiviteit interactie gestimuleerd over de verschillende groepen
heen.
Zonnige Kempen neemt reeds decennialang haar verantwoordelijkheid op
wat betreft de impact van bouwen en
wonen op zowel de leefgemeenschap
als de woonomgeving. Duurzaam wonen kenmerkt zich voor ons niet enkel in
energetische, ecologische of technische
initiatieven, maar evenzeer in sociale zin
door onder andere de robuustheid van
onze woonconcepten en de inrichting
van de leefomgeving.
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De omgeving moet zo worden ingericht
dat ze de kwaliteit van leven van bewoners in en rondom hun woning optimaliseert, nu en in de toekomst, en dat ze
onderlinge sociale contacten faciliteert.
Dit gebeurt door een aantrekkelijke,
toegankelijke, open en veilige omgeving te creëren waarin de mens centraal staat met de natuur als belangrijke
partner. Een duurzame wijk kenmerkt
zich enerzijds door een sterk netwerk
en collectiviteit, zodat ze kan fungeren
als een (gedeeltelijk) vangnet in moeilijke tijden. Anderzijds door voldoende
aandacht voor identiteit en diversiteit,
bijvoorbeeld door functiemenging. Er
zal ruimte en aanzet zijn tot haalbare
initiatieven en participatie door individuen en groepen. Er zal ruimte gelaten
worden voor groeimogelijkheden, samenwerking en zelfontwikkeling. Door
alternatieve woonvormen als één van
de speerpunten te implementeren kan
er kernversterkingontstaan op het niveau van de woning, haar omgeving, de
wijk en de buurt.

Op het niveau van de wijk is er binnen
Zonnige Kempen reeds ervaring met
het openen van buurthuizen om het
sociaal netwerk tussen de huurders te
versterken. Dit is pas interessant als er
meerdere functies kunnen gecombineerd worden. Momenteel wordt deze
werking verder uitgediept door in het
kader van deeleconomie platformen
uit te werken waar de sociale huurders
gebruik kunnen maken van collectief
gereedschap, circulaire materialen voor
kleine herstellingen,… met als doel de
zelfredzaamheid van onze bewoners en
de sociale cohesie te verhogen.

II MET OPEN BLIK

Foto: Balderdorp Berlaar © Joren De Weerdt
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Door levenslang wonen als uitgangspunt te nemen we deels de noodzaak
om te verhuizen weg. Het inzetten op
een kwalitatieve groene omgeving en
de beschikbaarheid van zorg, welzijn en
diensten in de kern van een gemeenschap maakt het mogelijk dat mensen
zich veel minder frequent en minder
verder dienen te verplaatsen. De inbedding van trage verbindingen doorheen
een doorwaadbaar weefsel is een must.
Zo wordt ook het gebruik van de fiets en
voetgangers bevoordeeld t.o.v. gemotoriseerd verkeer. Hierdoor zetten we
mee in op de golf naar een duurzamer
mobiliteitsbeleid in onze regio. Door
van in het begin rekening te houden
met een mix van functies en typologieën op een site zal een wijkontwikkeling
een waaier van mogelijkheden bieden
voor een zeer gevarieerde groep van
gezinnen, zowel in samenstelling van
huishoudens als in leeftijd.

We werken verder aan een leefbare
en vitale woonomgeving, we houden
bijvoorbeeld rekening met sociale vermenging en ruimtelijke kwaliteit. Zo
verhogen de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes de betrokkenheid en worden kansen geboden aan
gemeenschapsinitiatieven. Daarnaast
geven we veel aandacht aan een ecologisch verantwoord, zuinig en efficiënt
beleid. We gaan selectief om met de
bouw omgeving, gebruiken duurzame
technologieën en sensibiliseren ook
onze bewoners én onze medewerkers
tot duurzaam werken, wonen en leven.

Foto: Kapelaan Francklaan Booischot © Joren De Weerdt
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II MET OPEN BLIK

Met steun van de provincie Antwerpen
kunnen we bovenstaande principes aftoetsen in het project Zorgzaam wonen
in een groene Kempen. We brengen zowel ontwerpers als juridische experten
samen die vernieuwende concepten
omtrent partnerschappen, projectstructuur, projectorganisatie,
eigendomsstructuren, investeringsmodellen en financieringsvormen kunnen
onderzoeken en toepassen op enkele
concrete sites. In de ontwikkeling van
deze sites zullen we nog meer de focus leggen op het belang van de relatie wonen en groen alsook de impact
hiervan op het welzijn van de mensen.
Binnen dit project willen we de nieuwe
inzichten die werden gevormd op vlak
van huidige en toekomstige noden als
gevolg van de coronacrisis in onze snel
wijzigende maatschappij gebruiken als
vertrekpunt voor wijkontwikkeling. We
zetten in op een combinatie van groen,
wonen, bereikbare zorg, welzijn en toegankelijke diensten door co-creatie en
waar mogelijk integratie ervan in de te
ontwikkelen sites.

Het project bestaat enerzijds uit het onderzoeken en uitwerken van juridische
en financiële mogelijkheden in partnerschappen die domein overschrijdend
zijn. Denk hierbij aan samenwerkingen
tussen lokale besturen, sociale woonactoren, zorgverstrekkers, welzijnswerkers, etc. Anderzijds willen we binnen
het project masterplannen ontwikkelen
voor vijf verschillende sites binnen het
werkingsgebied van Zonnige Kempen
en collega-maatschappijen De Ark en
Kleine Landeigendom Zuiderkempen.
De sites zijn gelegen in de gemeentes
Heist-op-den-Berg, Turnhout, Vorselaar
en Westerlo. Het project zal de vertaalslag maken van de gedeelde visie van
de huisvestingsmaatschappijen, de
lokale besturen en de provincie op levenslang wonen in een groene omgeving met historisch erfgoed in nabijheid
van aangeboden zorg. Naast de concrete masterplannen wil het project tot een
methodiek komen die mogelijke werkwijzen omvat om op een onderbouwde
manier samenwerkingsverbanden met
deze diverse actoren te concretiseren
met maatwerkoplossingen voor diverse
sites. Dit zowel op conceptueel, financieel als juridisch vlak.

Een innovatief stedenbouwkundig plan
met sociaal karakter en bijzondere focus
op duurzaam en kwaliteitsvol wonen
met zorgaanbod in een groene kern
vormt het uitgangspunt voor alle sites.

Projectpartners
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PROJECTEN

Foto: Koopwoningen Balderdorp © Joren De Weerdt
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III PROJECTEN

BERLAAR
Koopwoningen Balderdorp

In 2021 gingen we over tot de toewijzing van vier zeer energiezuinige eengezinswoningen en twee
appartementen in Balderdorp. Die
wooneenheden maken deel uit van
het eerste project sociale koopwoningen van Zonnige Kempen in Berlaar.
Op basis van ons inschrijvingsregister
bekeken we welke kandidaat-kopers
aan de beurt waren. Zij ontvingen van
onze administratie een brief met info
over de verkoopprijzen, woningtypes,
bouwplannen… Wie nog steeds
interesse toonde en voldeed aan de
voorwaarden voor het kopen van een
sociale woning, werd uitgenodigd
voor een bezoekmoment begin juni.

Alle kandidaat-kopers die ook na het
bezoekmoment aangaven interesse te
hebben, werden gerangschikt volgens
de toewijzingsprocedure, op basis van
het inschrijvingsnummer, de lokale
binding en eventuele voorrangsregels.
Eind 2021 werden alle woningen en
de twee appartementen toegewezen.
De effectieve ondertekening van de
koopaktes staat gepland voor begin
2022.

Regionale televisiezender RTV maakte
een mooie reportage van de kijkdag.
Scan de qr-code om de reportage te
bekijken.

“In onze projecten streven we naar
een gezonde mix van huur- en
koopwoningen en daar zijn we ook
in deze wijk in geslaagd. In het
voorjaar van 2020 namen de eerste
bewoners hun intrek in de zeven
huurwoningen die Zonnige Kempen
er bouwde. Binnenkort komen daar
dus nog eens zes eigenaars van de
koopwoningen bij.“
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VORSELAAR
Officiële opening Huis van
Bockstal

Op vrijdag 24 september huldigden we
het Huis Van Bockstal, de voormalige
dokterswoning op het marktplein in
Vorselaar, officieel in. Zonnige Kempen
renoveerde de woning tot zes zeer
energiezuinige appartementen voor
haar huurders. “Eind 2020 al namen
de eerste huurders hun intrek, maar
de coronacrisis verhinderde ons om
het project plechtig te openen”, stelde
voorzitter Walter Horemans.
Het pand op de Markt in Vorselaar
bepaalt al vele jaren mee het
dorpsgezicht. De fraaie buitenzijde werd
nauwelijks gewijzigd, uitgezonderd een
grote raampartij in cortenstaal en een
buitentrap aan de achterzijde van het
gebouw.
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Foto: Vooraanzicht Huis van Bockstal © Joren De Weerdt

III PROJECTEN

Om de buitenzijde te kunnen behouden
werd de volledige woning zorgvuldig
langs de binnenzijde geïsoleerd. De
binnenkant kreeg een grondige makeover met duurzame materialen en
technieken. Zonnige Kempen werkte
hiervoor als bouwheer samen met
verschillende aannemers en andere
partners in co-creatie.
Een 60-tal nieuwsgierige bezoekers
kregen een rondleiding in en rond het
gebouw. Ze maakten kennis met de
diverse technieken voor verwarming en
sanitair.

“De renovatiewerken aan de woning
startten in het voorjaar van 2018
als onderdeel van het Interreg
Vlaanderen-Nederland-project
EnergieNeutraal Levensloopbestendig
Bouwen (ENLEB). In dit project
gingen 9 Nederlandse en Vlaamse
organisaties aan de slag met
innovatieve technieken om woningen
te verduurzamen. Het project werd
gerealiseerd met steun van Europa,
de Vlaamse overheid en de provincie
Antwerpen.“

Scan bovenstaande code en
bekijk de reportage van RTV.
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In het demo-appartement legde Peter
Van Hout, onderzoeker en lector aan
UCLL, de werking van de dubbele
elektrische installatie - voor zowel een
AC-net (wisselstroom) als een DC-net
(gelijkstroom) - uit.

Onderaan de woning ontdekten
de bezoekers een inforuimte die
voor iedereen vrij toegankelijk is.
Infopanelen leren meer over de woning
zelf, de renovatiewerken, de technieken
en het project ENLEB. Een scherm toont
de resultaten van de gemonitorde
technieken.

Foto’s: Officiële opening Huis van Bockstal © Joren De Weerdt
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III PROJECTEN

Foto’s: Officiële opening Huis van Bockstal © Joren De Weerdt
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WIJ BOUWEN VERDER

Foto’s: Circulaire toepassingen in het kantoor van Zonnige Kempen © Joren De Weerdt, Rotor
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IV WIJ BOUWEN VERDER

CIRCULAIR AANBESTEDEN
Architectenpoule
Binnen het Europese Interreg-project
CHARM organiseerde Zonnige Kempen
in samenwerking met Kamp C een
circulaire aanbestedingsprocedure voor
het aanleggen van een architectenpoule
voor toekomstige nieuwbouw- en
renovatieprojecten
voor
Zonnige
Kempen.

Team projecten onderzocht of we op
een meer efficiënte, doch reglementaire
wijze, de juiste architecten voor
onze toekomstige projecten kunnen
selecteren zonder daarbij in te
boeten aan kwaliteit. Resultaat: de
architectenpoule.

Als sociale huisvestingsmaatschappij
zijn we verplicht om de wetgeving op
overheidsopdrachten te respecteren bij
het aankopen van diensten, leveringen
of werken. Die wet zorgt ervoor dat
misbruik vermeden wordt en dat de
vrije markt kan spelen. Twee belangrijke
doelstellingen die we absoluut niet
willen loslaten en wettelijk ook
niet mogen. Door de traditionele
invulling met ontwerpwedstrijden en
een projectmatige aanpak wordt er
echter veel energie verspild door de
aanbestedende overheid, in casu de
sociale huisvestingsmaatschappij, én
door de inschrijvers - behalve dan door
de winnaar.

Masterclass circulair bouwen
en ontwerpwedstrijd

Bovenop de efficiëntiewinst wilden
we als opdrachtgever ook met de
ontwerpers aan tafel gaan zitten nog
voor ze hun potlood oppakken. Sterker
nog: nog vóór ze een idee in hun hoofd
vormen. Daarom organiseerden we
eind maart samen met Kamp C een
masterclass circulair bouwen. Aan het
einde van de dag lanceerden we een
fictieve ontwerpwedstrijd die ons de
nodige kennis zou verschaffen over
de denkwijze van de ontwerpteams
en architecten op drie niveaus: wijk,
woning en interieur.

Tien ontwerpbureaus namen deel aan
de wedstrijd en stelden hun concept
voor tijdens een jurymoment. Zeven
bureaus, een mooie mix tussen ervaren
architecten en ambitieuze jonge
starters, werden geselecteerd. Zonnige
Kempen zal, als opdrachtgever, die
bureaus matchen met projecten die in
de pijplijn zitten.
De volgende pagina’s geven een
overzicht van die projecten.
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GROBBENDONK

•
Wijnrankplein

“Met deze aanpak kunnen we in één
administratieve procedure maar liefst tien
projecten gelijktijdig in gang trappen.“

Aantal wooneenheden : 18
renovatie bejaardenwoningen
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HERENTHOUT

LAAKDAL

HERSELT

• Koestraat

Aantal wooneenheden : 23
nieuwbouw

• Wolfdonksesteenweg
• Stationsstraat

i

Aantal wooneenheden : 61
nieuwbouw en vernieuwbouw

i

• Vorstse Baan

Aantal wooneenheden : 28
nieuwbouw en renovatie

i
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VORSELAAR

WESTERLO

ZANDHOVEN

•

Crilsplein

• Kuiperstraat

•

Schietboomstraat

Aantal wooneenheden : 11
nieuwbouw
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i

Aantal wooneenheden : 18
nieuwbouw en renovatie

• Veerstraat

i

Aantal wooneenheden : 6
renovatie

i

IV WIJ BOUWEN VERDER

NIJLEN
Bevelschrans
Aan de Kiezelweg staan 11 nieuwbouwwoningen, waarvan drie rolstoeltoegankelijk, klaar om verhuurd te worden.
Het gaat om de eerste sociale huurwoningen van Zonnige Kempen in deelgemeente Bevel. De woningen liggen ingebed in een landelijke omgeving, zijn
zeer goed georiënteerd en openen zich
naar het groene, naastgelegen landschap. Dat resulteert in een schitterend
uitzicht waarvan onze toekomstige bewoners zullen genieten.
Voor de gevelafwerking van de woningen werden gevelpannen gebruikt. Die
vormen een pallet aan kleuren: rood,
bruin en zwart. Het volledige dak werd
als extensief groendak uitgevoerd.
Eind 2021 wachten we nog op de gunning van de infrastructuurwerken. Van
zodra die werken afgerond zijn, kan dit
project zijn eerste bewoners verwelkomen.

Foto: Bevelschrans Nijlen april 2022 © Joren De Weerdt
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VORSELAAR

“De weloverwogen mix van gebruikte
materialen in dit project - leien, de
specifieke gevelsteen en zichtbeton - zorgt
voor een mooi kleurenpallet.“

Nieuwstraat

In 2021 werden de 19 woningen en een
polyvalente ruimte volledig afgewerkt.
De gemeente zal die ruimte na oplevering aankopen en er een strijkatelier in
onderbrengen. In de werffase werd hier
al rekening mee gehouden. Zo werden
onder andere voldoende stopcontacten voorzien en de aannemer trof de
nodige voorzieningen voor het plaatsen van airconditioning en een automatische schuifdeur.
Bij het afleveren van de omgevingsvergunning werd bepaald dat er een deelwagensysteem en laadpaal in dit project
voorzien moet worden. Deze deelauto
zal in de eerste plaats ter beschikking
staan van de bewoners van het complex, maar mag ook deel uitmaken van
een uitgebreider deelwagensysteem in
Vorselaar. Zonnige Kempen zit weldra
met de gemeente rond de tafel om het
concept vorm te geven.

De oplevering van dit project is voorzien voor het voorjaar van 2022, na afronding van de omgevingswerken. De
eerste verhuringen kunnen dan volgende zomer plaatsvinden.

Foto’s: Nieuwstraat Vorselaar april 2022 © Joren De Weerdt
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IV WIJ BOUWEN VERDER

WESTERLO
Rodekruisstraat

Op een boogscheut van het kantoorgebouw van Zonnige Kempen werkt aannemer Dethier 38 woningen, waarvan
31 huur- en 7 koopwoningen, af. In een
volgende fase worden mogelijk nog zes
bijkomende woningen gerealiseerd.
Het bouwen verloopt voortvarend en
dat is mede te danken aan BIM. BIM
staat voor ‘Building Information Modeling’, een werkmethodiek die bijdraagt
tot een grotere optimalisatie van het
bouwproces. Het concept speelt een
sleutelrol in de werkvoorbereidingsfase:
eventuele fouten en tegenstrijdigheden
tussen architectuurontwerp, stabiliteit
en technieken worden op voorhand opgespoord en opgelost.

Onze Raad van Bestuur bracht eind augustus een bezoek aan de werf en was
onder de indruk van de professionaliteit
van Bouwbedrijf Dethier.
In 2021 werd ook gestart met de infrastructuurwerken. De toewijzing van
de huurwoningen is gepland voor het
voorjaar 2022. Ook het proces voor de
verkoop van de zeven koopwoningen
kan dan in gang gezet worden.

Scan deze QR-code en ontdek hoe
Bouwbedrijf Dethier BIM in de praktijk
toepast.

Foto: Werfbezoek Raad van Bestuur
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Foto’s: Rodekruisstraat Westerlo april 2022 © Joren De Weerdt
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V LEEF!

KWALITEITSZORG
EFQM
FACTOREN

MENSEN

LEIDERSCHAP

STRATEGIE

PARTNERS &
MIDDELEN

RESULTATEN

RESULTATEN BIJ
MEDEWERKERS

DIENSTEN,
RESULTATEN BIJ
PROCESSEN &
KLANTEN
PRODUCTEN

SLEUTELRESULTATEN

RESULTATEN
IN DE
SAMENLEVING

LEREN, CREATIVITEIT, INNOVATIE
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Traject kwaliteitszorg

De
bedrijfsprocessen
binnen
onze organisatie zo efficiënt en
kwalitatief mogelijk realiseren vormt
een permanent streven binnen
Zonnige Kempen. In 2021 zetten we
hier meer dan ooit tevoren op in.
Kwaliteitsmanagement werd centraal
gezet en het uitbouwen van een
volwaardig systeem van integrale
kwaliteitszorg (IKZ) was onze ambitie.
Dit moet toelaten de processen binnen
onze organisatie beter te monitoren, te
verbeteren en te borgen.
Om die ambitie te realiseren deed
Zonnige Kempen beroep op de
expertise van Wim Wouters, docent aan
de Thomas More hogeschool.
Wim voerde gesprekken met diverse
stakeholders - eigen medewerkers,
bestuurders, bewoners, lokale besturenen deed aanbevelingen met betrekking
tot het invoeren van een volwaardig
kwaliteitsbeleid.
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Hij opteerde voor het implementeren
van het EFQM-model, een wereldwijd
erkend managementraamwerk dat
organisaties ondersteunt bij het
managen van veranderingen en het
verbeteren van prestaties. Dat model
geeft een duidelijk beeld over de
relaties tussen de acties en de resultaten
van de organisatie. De directie en het
bestuur van Zonnige Kempen werkte
op basis van het EFQM-model haar
doelstellingen voor 2022 uit. Het model
is een raamwerk gebaseerd op negen
criteria.

“De 9 velden zijn onderverdeeld in
een organisatiegebied (factoren) en
een resultaatsgebied (resultaten).
De bevingingen uit het resultaatsgebied
moeten het gevolg zijn van de
inspanningen die geleverd worden in
het organisatiegebied en moeten op
hun beurt aanleiding geven tot leren
en verbeteren.“

V LEEF!

Auditcomité

Naast de implementatie van het
IKZ-systeem
installeerde
Zonnige
Kempen in 2021 een auditcomité dat is
samengesteld uit drie leden van onze
Raad van Bestuur, de algemeen directeur
en het afdelingshoofd administratie
en financiën. De oprichting van het
auditcomité versterkt de streefdoelen
van onze Raad van Bestuur inzake
kwaliteits- en financiële zorg. Het
auditcomité staat de Raad immers bij
in het vervullen van het toezicht op de
bedrijfsprocessen en in het bijzonder:
de financiële rapportering, het interne
controlesysteem en het risicobeheer,
het intern en extern auditproces, de
controle op de naleving van regelgeving,
de integrale kwaliteitszorg… Het comité
heeft uitsluitend een adviserende
functie ten aanzien van de Raad van
Bestuur.

“Op basis van de doelstellingen die we
formuleerden aan de hand van het EFQMmodel zullen we begin 2022 individuele
planningsgesprekken hebben met onze
medewerkers.“
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Grafiek: Evolutie gemiddeld maandelijks aantal leegstaande wooneenheden
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V LEEF!

In zijn zoektocht naar partners stelde het
expertisecentrum Bouw en Energie van
hogeschool PXL het onderzoeksproject
Augmented Reality for Smart Maintain &
Operate - kortweg AR4SmartMO - voor
aan onze maatschappij. Het centrum
ondersteunt daarbij onder andere
sociale
huisvestingsmaatschappijen
om stap voor stap te groeien
in
mensgerichte
en
duurzame
digitalisering. Zonnige Kempen sprong
maar al te graag op de kar en zocht
samen met de onderzoekers naar
manieren om haar proces verhuringen
te optimaliseren.
De samenwerking leidde tot twee
concrete realisaties: de introductie van
de digitale plaatsbeschrijving en het
gebruik van een 360°-camera.

Digitale plaatsbeschrijving

De digitale plaatsbeschrijving is
niets meer of niets minder dan een
elektronisch document waarin de
medewerkers van team verhuringen
een gedetailleerde beschrijving van de
staat van een wooneenheid noteren bij
aanvang en einde van de huurperiode.
Het spreekt voor zich dat deze aanpak
kostbare tijd bespaart.

360°-camera

Daarnaast introduceerden we het
gebruik van een 360°-camera. De
360 graden-foto is in principe een
panoramafoto die vanuit één centraal
standpunt genomen wordt in alle
richtingen. De gebruiker dient de
camera enkel op een centraal punt in
een ruimte te plaatsen van waaruit de
camera kan ronddraaien. De software
combineert vervolgens alle foto’s die
de camera genomen heeft tot één
beeld. Het resultaat is een interactieve
omgeving waarin kijkers zich een
uitstekend idee kunnen vormen van de
ruimte die ze virtueel bezoeken.

Team verhuring zet de camera
voortaan in bij het opmaken van
plaatsbeschrijvingen.
De
beelden
zijn meteen ook bruikbaar voor de
medewerkers van team onderhoud
en herstellingen. Zij kunnen op basis
van de beelden goed inschatten welke
herstellingswerken noodzakelijk zijn
alvorens de woning opnieuw verhuurd
kan worden. Deze manier van werken
versnelt het proces van wederverhuring.
Toekomstgericht wil Zonnige Kempen
de beelden ook inzetten voor virtuele
bezichtigingen.
Kandidaat-huurders
die aan woning aangeboden krijgen,
kunnen het pand dan bezoeken zonder
zich fysiek te moeten verplaatsen.
Het staat buiten kijf dat hogervermelde
ingrepen én een betere afstemming
tussen team verhuring en administratie,
leiden tot een optimalisatie van
ons
verhuringsproces.
Onze
leegstandscijfers tonen die evolutie
mooi aan.
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Grafiek: Aantal leegstaande wooneenheden 2021

DEC -

NOV -

OKT -

SEPT -

AUG -

JULI -

JUNI -

MEI -

APR -

MAA -

FEB -

JAN -

80

60

40

20

V LEEF!

HUURDERS

Foto: Woonwensavond Nijlen
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SamenSterk!

Net voor Kerstmis verwelkomden
we meer dan 30 huurders die
kerstcadeautjes voor hun kinderen
kwamen ophalen. De actie kaderde
in het SamenSterk!-actieplan dat we
startten bij het begin van de coronacrisis.
Meteen nadat de lockdown in maart
2020 werd afgekondigd, lanceerde
Zonnige
Kempen
verschillende
initiatieven rond communicatie met en
welzijn van haar huurders en bundelde
die in een actieplan: SamenSterk!
Binnen dat plan hadden we veel
aandacht voor communicatie over onze
dienstverlening, de gevolgen van de
coronacrisis voor onze huurders en hun
algemeen welzijn.
In het kader van dat actieplan
opperden een aantal medewerkers
van Zonnige Kempen het idee om dit
jaar kerstcadeautjes te voorzien voor
de kinderen van onze meest kwetsbare
huurders. Immers: maar liefst 1 op 5
gezinnen denkt niet genoeg geld te
hebben om een kerstcadeau voor de
kinderen te kopen.

40

Die vaststelling deed onze medewerkers
in actie schieten. We contacteerden een
300-tal gezinnen die bij ons huren en
boden hen de kans om geschenkjes
voor hun kinderen (tot 12 jaar) bij ons
te reserveren. Meer dan 30 gezinnen
gingen in op dat aanbod, goed voor
bijna 60 kinderen.
Voor elke leeftijdscategorie werd
een standaardgeschenkje voorzien.
Daarnaast doneerden medewerkers
van Zonnige Kempen, hun vrienden
en familie, alsook vzw Weggeefwinkel
Tessenderlo een heleboel speelgoed
dat een tweede leven verdiende.
Daaruit mochten de huurders voor elk
kind nog een extra cadeautje kiezen.

Foto’s: Medewerkers delen kerstcadeautjes uit

V LEEF!

Woonwensavonden
Als
onderdeel
van
het
begeleidingstraject
kwaliteitszorg
organiseerde Zonnige Kempen in
het najaar een vragenronde bij haar
bewoners. Het initiatief kreeg de naam
Woonwens-café. Wim Wouters, docent
aan de Thomas More hogeschool,
peilde via focusgesprekken in vier
avonden op diverse locaties binnen ons
werkingsgebied naar de tevredenheid
over contacten met medewerkers, de
informatie-doorstroming, de woning en
de wijk.
Midden november koppelde Wim zijn
bevindingen terug naar de directie
en het bestuur van Zonnige Kempen.
Zijn aanbevelingen vormden een
belangrijke basis bij het formuleren van
de doelstellingen voor 2022.

Scan deze QR-code en ontdek de
reacties van onze bewoners.

Foto: Woonwensavond Grobbendonk
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PERSONEEL
IN VERBINDING BLIJVEN

Ook in 2021 bepaalde de coronapandemie voor een
groot deel ons doen en laten. Toch deden we er alles
aan om de verbondenheid tussen collega’s te waarborgen
en onze waardering voor elke individuele medewerker te
blijven uitdrukken.
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V LEEF!

Op 26 februari vond, weliswaar met enige
vertraging, onze digitale Nieuwjaarsborrel plaats.
Overheerlijke tapasboxen van lokale makelij
werden aan huis geleverd. Voorzitter Walter
Horemans maakte zijn wensen over aan het
personeel.

Geen chocolade met Pasen dit jaar. We opteerden
voor een box met verantwoorde tussendoortjes.

De derde donderdag van april vierden we de
Dag van de Medewerker. Met een leuke attentie
in de brievenbus drukten we onze appreciatie
voor elke werknemer uit.
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Na een grondige theoretische opleiding
‘Kleine blusmiddelen’ gingen we over
tot de praktijk. Idewe gaf onze collega’s
in mei een training in het gebruik van
draagbare brandbestrijdingsmiddelen.

De Sint was ons ook dit jaar niet vergeten
en bracht lekkers op kantoor. Hij gaf ook
gehoor aan de brief die we schreven en
schonk ons alle benodigdheden voor
een partijtje tafeltennis.
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VI ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS

ZONNIGE KEMPEN
IN CIJFERS

In volgend hoofdstuk geven we enkele cijfergegevens
weer die de werking van onze maatschappij illustreren.
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Huurders
1 volwassene + bijwoner(s)

GEZINSTYPE
Eenoudergezinnen

Paar met kinderen

23%
12%
14%

Paar zonder kinderen

115 OPZEGGEN
161 TOEWIJZINGEN
6 VERSNELDE TOEWIJZINGEN
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50%

Alleenstaanden

VI ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS

Kandidaat-Huurders

GEZINSTYPE

26%
11%
5%

57%
494 NIEUWE
INSCHRIJVINGEN
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Huur
HUURACHTERSTALLEN

2021
0,92%

2,5
2,0
1,5
1,0

Aandeel huurachterstallen ten opzichte van totaal huurinkomsten in % sinds het jaar 2000
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Verkoop

Woning

Verkoopprijs (€)

Wijze van verkoop

Booischot, Cardijnlaan 13
Booischot, Zwefheide 11
Herenthout, Cardijnlaan 93
Herenthout, Cardijnlaan 119
Herselt, Heide 79
Laakdal, Toekomststraat 10
Laakdal, Wouwerhoeve 32
Westerlo, Haverstraat 4
Westerlo, Haverstraat 6
Berlaar, Nethendal 14
Berlaar, Nethendal 18
Berlaar, Nethendal 20
Berlaar, Vinkenhof 15

200.000
191.000
207.000
220.000
186.000
185.000
157.000
173.000
174.000
215.000
211.000
175.000
165.000

Biddit
Biddit
Biddit
Biddit
Biddit
Biddit
Biddit
Biddit
Biddit
fysieke verkoop
fysieke verkoop
onderhandse verkoop aan gemeente Berlaar
onderhandse verkoop aan gemeente Berlaar

De Raad van Bestuur besliste om deze woningen te verkopen omwille van volgende redenen:
•
totaalrenovatie noodzakelijk alvorens opnieuw te verhuren
•
geen gebundelde renovatiewerken voorzien in de renovatieplanning op korte termijn
•
interessant voor de zelfbouwer
•
kleine boekhoudkundige waarden
•
het betreft eengezinswoningen
•
de woningen maken geen deel uit van een collectieve installatie
•
de woningen zijn ouder dan 30 jaar
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Leegstand
KWARTAAL 4 - 2021
voorstel tot verkoop

verworpen nalatenschap

veel schade - werken in uitvoering

11

8
19

klaarmaken voor verhuring

toegewezen

19
10
in toewijzing

80
60

29%

40

71%

20
kwartaal 1

50

kwartaal 2

kwartaal 3

kwartaal 4

structurele leegstand
frictieleegstand

VI ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS

Klachten

OVERZICHT

4 klachten
ontvangen

De klachten betroffen:
• 1 x huurprijsberekening
• 3 x technisch/herstelling

Behandeling
• 4 gegronde klachten

3 klachten
opgelost

Er is een goedgekeurde klachtenprocedure sinds 13 december 2012
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Foto: Algemeen directeur Anneleen Eelen tijdens de officiële opening van het Huis van Bockstal
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VII VOORUITBLIK

VOORUITBLIK

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale
verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor
vormen met maar één speler per gemeente: de
woonmaatschappij.

53

De Vlaamse Regering legde hiervoor
een aantal algemene principes vast:
• Woonmaatschappijen blijven autonome actoren.
• Lokale besturen bepalen, samen
met hun lokale woonactoren, de
werkingsgebieden.
• De menselijke impact moet zo
beperkt mogelijk blijven. Sociale
(kandidaat-)huurders moeten zo
min mogelijk hinder ondervinden.
Er wordt vanuit gegaan dat alle
bestaande personeelsleden van
SHM’s en SVK’s mee overgaan in de
nieuwe woonmaatschappij.
• Woonmaatschappijen krijgen de
rechtsvorm van een besloten vennootschap, wat het nauwst aansluit bij de vroegere coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). De lokale besturen krijgen de grootste en belangrijkste stem in het bestuur.
• De expertise van beide organisaties
moet gewaarborgd blijven. Hierdoor wordt de woonmaatschappij
lokaal hét unieke professionele
aanspreekpunt voor burgers, lokale besturen, private partners zoals
verhuurders, bouwfirma’s, …
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•

De Vlaamse overheid zorgt voor
praktische en financiële ondersteuning om de woonmaatschappijen
te vormen.

11 lokale besturen uit Neteland en Zuiderkempen hebben in de zomer van
2021 gekozen voor één grote woonactor met een sterke organisatie en een
heel lokale en toegankelijke dienstverlening. Zo worden de huurmaatschappijen Zonnige Kempen, De Woonbrug
en Geelse Huisvesting, de koopmaatschappij KLE Zuiderkempen en de sociale verhuurkantoren SVK Zuiderkempen en SVK ISOM samengebracht in één
sterke woonactor.
De maatschappelijke uitdagingen rond
sociaal wonen zijn enorm: de wachtlijsten voor sociale woningen groeien
sterk, de nood aan extra woningen is
groot, de renovatie en het klimaatbestendig maken van het bestaande patrimonium is urgent.

Ook de ambities voor de woonmaatschappij zijn daarom groot, met name
in het ruimtelijk investeren in de (ver)
nieuwbouw van woningen, in het
renoveren en verduurzamen van het
woningaanbod, in wijk- en buurtontwikkeling zoekend naar innovatieve
woonvormen maar ook in het creëren
van een sterke vervlechting van het
woonbeleid met het sociaal beleid door
in te zetten op algemeen welzijn, armoedebestrijding, de beschikbaarheid
van voldoende en kwalitatieve sociale
woningen, aanpak van de wachtlijsten,
activering en gelijke kansen voor iedere inwoner … en tot slot in het werken
aan een sterke organisatie die met veel
expertise een heel nabije en toegankelijke dienstverlening nog dichter bij de
gemeente en haar inwoners brengt en
dit met continue blik op de belangrijkste stakeholders: onze bewoners, (kandidaat-) huurders, - kopers en ontleners.

VII VOORUITBLIK

Het werkingsgebied van onze toekomstige woonmaatschappij wordt
gevormd door 11 gemeenten: Geel,
Grobbendonk, Herentals, Herenthout,
Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout,
Olen, Vorselaar en Westerlo. Zo ontstaat
een geografisch aaneengesloten werkingsgebied binnen de referentieregio
Kempen met 4.571 sociale huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen, en 265 woningen die op de
private markt worden ingehuurd (data
d.d. 31 december 2020). Dit betekent
ook dat wij in de toekomst onze sociale
huurwoningen in Berlaar, Nijlen, Heist-op-den-Berg en Zandhoven zullen
overdragen en in bekwame handen geven bij onze collega-woonmaatschappijen in Rivierenland-Oost en Antwerpen-Midden/Noord.
Een fusieoperatie van zes organisaties
tot één is een complexe opdracht. De
overdracht van 640 sociale woningen,
en vooral van de gezinnen die deze woningen bewonen, is eveneens een complexe opdracht.

2022 zal het jaar worden waarin wij het
plan voor deze transitie samen met
onze partners zullen uittekenen. Er is
bijzonder veel werk te doen en de tijd
is beperkt. Want naast deze belangrijke
hervorming, die de krijtlijnen van sociaal wonen in onze regio voor de komende decennia zal bepalen, blijft onze
focus behouden op onze kernopdracht:
de woonvoorwaarden van woonbehoeftige mensen verbeteren.

Anneleen Eelen
Algemeen directeur

“Keizer Augustus,
de hervormer, zei
tweeduizend jaar geleden
reeds: “festina lente”.
Haast u langzaam. Zo
zullen ook wij deze grote
uitdaging tot een goed
einde kunnen brengen.
Zoekend naar een balans
tussen voortvarendheid en
zorgvuldigheid. Met open
blik gestaag werkend aan
een toekomstbestendige,
robuuste en nabije
woonmaatschappij..”
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Zonnige Kempen is een burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een
coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk.
Sociale huisvestingsmaatschappij door VMSW erkend onder het nummer 1295.
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