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GOEDKEURING SUBSIDIEDOSSIER REGIEROL 

 
Afgelopen dinsdag, 31 maart, ontving Kina het bericht dat de  subsidie voor het opnemen van een 

regierol op het vlak van de lokale sociale economie werd goedgekeurd. 

De subsidie is in principe voor de volledige periode 2020-2025 goedgekeurd, maar de toekenning 

ervan gebeurt jaarlijks, en kan halverwege de beleids- en beheerscyclus herzien worden. 

Voor begrotingsjaar 2020 wordt aan Welzijnsvereniging KINA 50.000 euro toegekend als 

samenwerkingsverband voor Essen, Kalmthout, Ranst, Schilde, Schelle, Wijnegem, Zandhoven en 

Zoersel. 

 

In het begeleidend schrijven van de Vlaamse minister wordt een versterkte samenwerking tussen 

VDAB en de lokale besturen als één van de doelstellingen vooropgesteld. 

Opvallend daarbij is dat één van de mogelijkheden daarvoor, die uitdrukkelijk wordt gegeven door de 

minister, het versterken en verbreden van de regierol betreft tot een lokaal werkgelegenheidsbeleid. 

Zo zouden ondersteunende acties voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt zowel via 

sociale economie als via andere inschakelings- en tewerkstellingstrajecten kunnen gebeuren en 

kunnen deze acties ook mee opgenomen worden in de rapportage over de regierol.  De wetgeving op 

dat vlak zou nog aangepast worden.  Dergelijke verbreding tot een lokaal werkgelegenheidsbeleid is 

niet volledig nieuw want sluit aan bij de praktijk van meerdere regisseurs de afgelopen periode.  Zo 

had Kina in haar actieplannen de voorgaande jaren al  acties rond wijkwerken, 

arbeidstrajectbegeleiding en de ruimere samenwerking met VDAB. 

 

VOEDSELHULP EN CORONA 
 

De voedseloverschotten van de supermarkten en van de horecasector zijn de laatste weken 

aanzienlijk gedaald, aangezien heel wat personen levensmiddelen hebben gehamsterd. 

Daarom werden een aantal initiatieven genomen om de daling van de voedseldonaties te 

compenseren. 

• Er werd door de federale regering een budget van 276.000 euro toegekend aan de 

organisaties die instaan voor voedselhulp en de opslag- en distributiecentra 

• COMEOS (sector van de supermarkten) heeft zich geëngageerd om 233 ton producten toe te 

kennen aan de voedselbanken; 



• Er wordt een bijkomend bedrag van 350.000 euro voorzien voor de voedselbanken (om 

voedingsproducten en hygiënische producten aan te kunnen kopen) en er wordt 10.000 euro 

vrijgemaakt om de ontwikkeling van een IT-platform te versnellen voor coördinatie tussen 

actoren in de sector van de voedselhulp 

• Er wordt een budget van 3 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s, zodat zij de 

begunstigden kunnen ondersteunen met voedingsmiddelen en basisproducten 

voor hygiëne. 

 

Elk OCMW krijgt een gedeelte van dat bedrag aan de hand van een verdeelsleutel: de bedragen per 

OCMW worden mee opgenomen in de bijlage bij het KB (Het KB en de bijlage vind je hier) 

De toelage heeft tot doel de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte te 

voorzien. Dit doel kan bereikt worden aan de hand van de bedeling van voedselpakketten, de bedeling 

van kant-en-klare maaltijden, de uitreiking van aankoopbonnen voor de aankoop van voeding of alle 

andere middelen die de OCMW’s aanwenden om het doel van de toelage te bereiken. 

De volledige omzendbrief is hier beschikbaar op de website van het POD MI. 

 

De toelage kan dus gebruikt worden om voedselpakketten te bedelen en kan dus ook gebruikt worden 

voor deelname in het voedseldistributieplatform van Kina. 

De meest kwetsbaren mensen in hun voedselbehoefte voorzien is immers één van de doelstellingen 

van het platform. 

We willen dat doen door hiervoor voedseloverschotten aan te wenden én gebruik te maken van 

sociale tewerkstelling. 

Neem zeker contact met ons op als wij u daarbij kunnen helpen of als u daarover nog vragen heeft! 

 

WIJKWERKEN IN CORONATIJDEN - VERSOEPELING 
 

De Vlaamse minister van werk heeft beslist om een aantal maatregelen te nemen voor wijk-werken 

ingevolge het corona virus.  Een besluit van de Vlaamse regering hierover is in opmaak. 

- De regels inzake toeleiding zullen versoepeld worden.  Zo kunnen 

wijkwerkers  van  wie  het  traject  geschorst  wordt  door  coronavirusmaatregelen - onder 

bepaalde voorwaarden - terug naar wijk-werken toegeleid worden. Dit geldt ook voor 
wijkwerkers van wie het traject eindigt gedurende de coronavirusmaatregelen, gelet op de 

continuïteit van de dienstverlening. 
- Tevens voorziet het besluit in een maandelijkse vergoeding aan de wijkwerkers. De wijk-

werkactiviteiten  kunnen  immers  door  de  coronavirusmaatregelen  niet  op  dezelfde  wijze 

gecontinueerd worden. 
- Tot slot zal de duurtijd van de wijk-werkcheques verlengd worden met 3 maanden. De 

gebruikers kunnen immers - ingevolge  de  coronavirusmaatregelen  - gedurende 
een  bepaalde  periode  geen gebruik kunnen maken van deze wijk-werkcheques, terwijl de 

geldigheidsduur blijft doorlopen. 

 

Wijkwerken Kina (gemeente Zoersel – Zandhoven – Schelle – Wijnegem – Ranst en Schilde) blijft 

actief. 

We trachten maximaal om de opdrachten te laten doorgaan, maar de coronamaatregelen om het virus 

in te perken treffen uiteraard ook ons. 

Via een bericht op de website van Kina hebben we gebruikers geïnformeerd over de belangrijkste 

richtlijnen voor de volgende periode. 

 

De gemeentelijke zitdagen werden geannuleerd tot nader order, maar de wijkwerkbemiddelaars 
blijven aan het werk.  Zij kunnen nog steeds telefonisch of per mail gecontacteerd worden: 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-31-maart-2020-houdende-dringende-maatregelen-inzake-voedselhulp-voor-de-doelgroep?utm_medium=email&utm_campaign=E-cho%203%20april%202020&utm_content=E-cho%203%20april%202020+CID_eea417f137fc6ec658c6986d8523eecf&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=KB%20van%2031%20maart%202020
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-dringende-maatregelen-inzake-voedselhulp-voor-de-doelgroep-van?utm_medium=email&utm_campaign=E-cho%203%20april%202020&utm_content=E-cho%203%20april%202020+CID_eea417f137fc6ec658c6986d8523eecf&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=omzendbrief


• Schilde/Ranst:                Ria Vandooren             ria.vandooren@vdab.be 

• Wijnegem/Schelle:          Ilse Lacante                 ilse.lacante@vdab.be of 0479 59 06 72 

• Zoersel/Zandhoven:         Melissa Stuyck             melissa.stuyck@vdab.be of 0477 86 08 98 

• Kina pv (organisator):      Liesbeth Vrints             liesbeth.vrints@kina.be of 03/218.72.09 

 

Meer informatie over wijk-werken en Corona vind je op: https://www.vdab.be/coronacrisis 
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