
Traject naar een 
vernieuwde visie op 
stadsvernieuwing en 
stedelijkheid – Economie



Introductie en 
kennismakingsrondje

Karl-Filip Coenegrachts



Doelstellingen van het traject: opdracht

• Uitdieping van de geactualiseerde Vlaamse beleidsvisie steden van 
2019 en de inzichten uit het project ‘Stad na Corona’ met een 
bijzondere aandacht voor de laatste evoluties op vlak van 
‘stedelijkheid’, om te komen tot een wervende visie en ‘hands-on 
tools’ rond stedelijkheid

• Komen tot een nieuwe wervende en kernachtige visie(tekst) rond 
stads- en stedelijke vernieuwing en de wijze waarop deze verder kan 
ondersteund worden vanuit het Vlaams stedenbeleid



Doelstellingen van het traject

Er is geen gebrek aan vernieuwende inzichten, maar er is noodzaak aan
• het verbinden van deze inzichten in een geïntegreerde visie 

op stadsvernieuwing en hedendaagse stedelijkheid 
• het herijken en verfijnen van de beleidsmatige 

ondersteuning ervan, zowel in de brede zin via het Vlaams 
stedelijk beleid als in de engere zin via het stedenbeleid (ABB) 

• het hernieuwen van een praktijkgemeenschap rond de 
herijkte visies en ondersteuningsinstrumentarium 



Hearings

Via zes hearings met experten rond de thematische uitdagingen:
• Bereikbare en verkeersleefbare stad
• Slimme stad
• Toegang tot kwalitatief wonen
• Klimaatneutraliteit en duurzaamheid

• Economisch veerkrachtige en verantwoordelijke stad
• Inclusieve stad



Programma: voormiddag

09.30-09.50 Introductie & kennismakingsrondje

09.50-10.00       Inleiding door dagvoorzitter Filip De Rynck

10.00-10.30 Presentatie Bart Candaele

10.30-11.00 Presentatie Els De Leeuw
11.00-11.30 Presentatie Gudrun Van Der Gucht

11.30-11.45 Pauze

11.45-12.45 Collectief gesprek
1. Wat is de opgave?

12.45-13.30       Lunch



Programma: namiddag

13.30-14.15      Collectief gesprek

2. Welke rol kunnen steden opnemen?

14.15-14.30        Inleiding Vlaams instrumentarium stedenbeleid en stadsvernieuwing (Filip De Rynck)

14.30-15.15 Collectief gesprek

3. Welke hefbomen zijn nodig?

15.15-15.30 Pauze

15.00-16.30 Collectief gesprek

4. Welke governance is nodig? Met wie en hoe brengen we dit in praktijk?

16.30-17.00 Conclusies van de dagvoorzitter en afronding



Inleiding
Filip De Rynck, dagvoorzitter



Stedelijke ruimte voor 
economie en arbeid

Algemene inleiding Hearing 6, 17 feb 2022
Vernieuwde visie op stadsvernieuwing

Filip De Rynck



Twintig jaar geleden – Witboek (2003) 
‘Creatie van werkgelegenheid in de stad’ (Ludo Struyven, HIVA) 

‘Stedelijke dimensie ontbreekt in arbeidsmarktbeleid’ en ‘Een eigen stadsregionale focus in het 
arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk’ (87), met belangrijke verschillen tussen de Vlaamse stadsgewesten (92) 

‘Centra voor jobcreatie, concentratiepolen voor werkloosheid’ (87): de stedelijke arbeidsmarktparadox met 
Brussels gewest als absolute uitschieter en stadsvlucht overal, waardoor functionele spreiding in stadsregio 
toeneemt en steden vooral groeien in de rand (97)

‘Stad en regio worden in een globale economie als productiemilieu belangrijker’ (88): agglomeratievoordelen 
en differentiatie in de stedelijke clusters (‘urban field’, ‘functional labor market’) en toenemende concurrentie 
(89)

Meer kennisarbeid (vooral ICT) en meer zorgarbeid (97), toename van ongelijkheid op de stedelijke 
arbeidsmarkt (hoogwaardige jobs versus laagwaardig en onderbetaald, informeel)

Stedelijk en stadsregionaal arbeidsmarktbeleid: wel STC’s en lokale werkwinkels, maar ‘ingesnoerd’ in centrale 
kaders (discussie: VDAB versus lokale regie), maar stadsbesturen ook zwak toegerust en vooral inzet op 
sociaal beleid 



Twintig jaar geleden – Witboek (2003)
‘Het stedelijk economische draagvlak’ (+ Guido De Brabander, UA) 

Stedelijke regio’s en wijken winnen aan belang (economisch, arbeidsmarkt)

Grote differentiatie tussen Vlaamse steden / stadsgewesten in economische patronen en types van 
economische sectoren (144)

Belang en gevaren van toerisme en recreatie (aparte bijdrage van Myriam Jansen – Verbeke, KULeuven)

Migratie van bedrijven en van grootschalige distributie naar de stadsranden en verschraling / ‘vermolming’ 
van het stedelijke weefsel (ketens, leegstand, weinig ambachtelijke bedrijven), wel eventueel kansen via 
het ‘allochtone ondernemerschap’ (147)

Leegstand van grote gebouwen en oppervlaktes, complexe sanering (147)

Bundeling nodig, ruimtelijke verneveling stoppen, milieuwetgeving flexibeler maken voor kleine bedrijven 
in de stad (148 ev)



Twintig jaar geleden: weinig aandacht voor…
Duurzaamheid: wel aandacht voor ruimtelijke effecten en ongelijkheid, weinig kritisch toegepast op de aard 
van de economische sectoren (milieu – effecten van productieketens; circulaire economie; gebruik van 
energie,…) (zie hearing duurzaamheid, zie ‘Donut – economie van Raworth)

E – commerce en pakjesindustrie bestonden nog niet, impact op kleinhandel

Alle varianten van deeleconomie (van de überkapitalistische tot de wijkgebonden vormen van deeleconomie) 
waren toen nog geen deel van het debat

Clusters en netwerkvorming komen zeker aan bod maar eerder zijdelings: begrippen als ‘quadruple helix’ 
kwamen niet voor in de teksten

Sociale economie als ‘sector’ komt in de teksten nauwelijks voor, wel aandacht voor zorgarbeid in vele vormen

Weinig over de capaciteit van steden en interne organisatie (wel pleidooi voor meer lokale regie op de 
arbeidsmarkt)



In die twintig jaar…
Regionaal – economisch beleid op Vlaams niveau in de klassieke neo – corporatistische vormen, bestaat nog op 
papier, maar heeft nog maar weinig impact en is helemaal uit de beleidsaandacht verdwenen (streekontwikkeling; 
STC’s; streekplatformen; RESOC’s,…). De tijd van de ‘strategische streekplannen’ lijkt weg

Vlaams innovatie – en incubatiebeleid is stedelijk: ‘quadruple helix’ functioneert in sommige stedelijke regio’s 
sterk (Gentse, Leuvense, Antwerpse, Kortrijkse…), kennisinstellingen spelen daarin nu een veel krachtiger rol dan 
toen (Spinn – offs, gespecialiseerde bedrijvencentra, clustervorming,…), (sommige) provinciebesturen (POM’s) 
spelen daarin mee

Ruimtelijke economie wel belangrijker als focus, maar welke effecten op het terrein? Ruimte in de stad blijft 
problematisch en verzandt in regelgeving, stadsrand lijkt nog meer verneveld te zijn. Decentralisatie van socio –
economische vergunningen. Kleinhandel onder zware druk, leegstand overal

Meer ruimte voor lokale regie op arbeidsmarkt, zie ook uitbouw van diensteneconomie en regie door lokale 
besturen (decentralisatie met en vanuit VDAB lijkt eerder op een jojo) (?)

Zijn stadsbesturen nu beter / meer toegerust (zie ook Slimme Stad), meer capaciteit, vervullen ze een meer 
centrale rol? 



Presentatie Bart Candaele



Traject naar een
nieuwe visie op
stedelijkheid en
stedelijke
vernieuwing



Vernieuwing strategische 
doelstellingen VLAIO

Tegen 2025 willen wij dat we als VLAIO:

1. Door onze klanten gezien worden als overheidspartner waarbij ze terecht
kunnen met hun vragen en waar ze ondersteuning vinden voor hun
toekomstambities.

2. Een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid en aan een succesvolle
transformatie van de Vlaamse economie en samenleving.

3. Een dynamisch en actief Vlaams ecosysteem hebben, waar alle relevante
partners voor ondernemerschap en innovatie deel van uitmaken, en dat
meerwaarde heeft voor ondernemingen en de maatschappij.

4. Een doelmatige en innoverende organisatie zijn, die handelt vanuit waarden en
die werkplezier biedt aan alle medewerkers. 

5. Volop gebruik maken van data en digitalisering om onze doelstellingen voor
2025 te bereiken. 



Ondernemende en 
Innoverende Cultuur

Ambitieus Ondernemen

Lokaal Ondernemen

Ondernemers-vormingProject clusterwerking

Ruimtelijke Economie

Staf & Ondersteuning

Afdeling 
VLAIO Netwerk
en
Clusterwerking

Ondernemer



Waarom VLAIO Netwerk?

Stimulerende vestigings- en
omgevingsfactoren voor
innoveren en ondernemen

Ruimtelijk economisch
Ondernemende cultuur
Samenwerking kennisinstellingen-ondernemingen
Kennisdiffusie
Ondernemings-, innoveervriendelijke overheid (horizontale rol ism 
departement?)

Werken op een actieve 
ecosysteembenadering

Partnerschapsmodel: gezamenlijke doelstellingen, strategie-
uitwerking
Brede bereik en instroom garanderen voor overheid
Snelle doorstroom binnen netwerk, snellere reactie vanuit de 
overheid op noden
Clusterwerking, inclusief slimme specialisatie, triple, quadruple helix 



Stimulerende 
omgevingsfactoren

Toegang tot ruimte

Toegang tot kapitaal

Toegang tot internationale markten

Toegang tot talent/vaardigheden

Versterken van het leiderschap en de interne organisatie

Toegang tot kennis, (onderzoek)infrastructuur en technologie

Netwerkvorming met andere groeiers



Afdeling VLAIO Netwerk

SELECTIE, FINANCIERING, 
RELATIEBEHEER PARTNERS 

VLAIO NETWERK

RELATIEBEHEER ANDERE 
OVERHEIDSDIENSTEN 
(EXCLUSIEF E-LOKET)

CREËREN GUNSTIG 
OMGEVINGSKLIMAAT VOOR 

ONDERNEMINGEN, MET 
BIJZONDERE AANDACHT 

VOOR RUIMTELIJKE 
RANDVOORWAARDEN VOOR 

INNOVEREN EN 
ONDERNEMEN

KENNISCENTRUM
1. ONDERNEMER-
SCHAPSCULTUUR,

2. ONDERNEMERSCHAPS-
BEVORDERING EN

3.  ONDERNEMERS-
VAARDIGHEDEN

INNOVATIE-STIMULERING EN 
–SAMENWERKING VIA 

CLUSTERBELEID

KENNISCENTRUM 
KENNISDIFFUSIE EN 
QUADRUPLE HELIX



Ondernemerschap = Entrecomp-raamwerk
“Ondernemerschap is het vermogen om  
ideeën om te zetten  in actie(s) die waarde 
creëren, ongeacht het type waarde of de 
context waarin de waardecreatie gebeurt. 
Ondernemerschap kan zich manifesteren in 
alle levenssferen. Het stelt mensen in staat 
om zichzelf te ontwikkelen, een cultureel, 
sociaal of commercieel initiatief te starten, 
een plek te vinden op de arbeidsmarkt als 
werknemer of zelfstandige, bij te dragen aan 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
uitdagingen.” 
Europese commissie



Enkele (stedelijke) vestigingsmilieus 
en ideeën/werkingen die leven bij 
VLAIO
=> stad als kansengever, als 
creatieve, innovatieve ruimte



‣ Markten en kermissen
‣ Vereenvoudiging starten 

als ambulante handelaar
‣ Vernieuwing concepten 

voor markten (avond, 
zaterdag, eenvoudigere 
toegang, nichemarkten, 
…)

‣ Digitalisering beheer 
standplaatsen, attesten 
ed

‣ Marktkramers en e-
commerce (vb. Westerlo)

Stedelijke vestigingsmilieus en VLAIO



‣ Bedrijvige kernen
‣ Behoud van werklocaties en handelsactiviteiten in de kernen van het woonwerkweefsel
‣ Ondersteuning capaciteitsopbouw bij gemeenten om een beleid rond bedrijvige kernen te kunnen voeren 

(profploeg detailhandel, verweefcoaches, …)
‣ Subsidiëren van lokale investeringen om het lokaal ondernemerschap te bevorderen (gevelverfraaiing, lokale 

mobiliteit, …)
‣ Datagedreven detailhandelsbeleid/lokaal economisch beleid (smart retail dashboard, smart cities, …)
‣ Randvoorwaarden creëren om meer types activiteiten in de kern mogelijk te maken
‣ Kennisdiffusie en innovatie-initiatieven gericht op detailhandelaars, ondersteuning bij vernieuwing business 

modellen (van ‘internet ook uw zaak naar ?)
‣ Logistieke belevering winkelcentra (last mile)
‣ …

Stedelijke vestigingsmilieus en VLAIO



Stedelijke vestigingsmilieus en VLAIO
‣ Academische milieu
‣ Ecosystemen studentensteden/startersdynamiek bij jongeren (student, drop-out, doctoraat klaar voor 

spin-off, post-doc met loopbaan buiten de unief) => sterke stijging student-ondernemers in Vlaanderen
‣ TTO- en incubatorwerkingen gekoppeld aan een kennisinstelling: stad als motor van slimme specialisatie 

(vb. EdTech en Gaming in Kortrijk, smart in Antwerpen, …): kruisbestuiving kennisinstelling, 
clusterontwikkeling, start-up en scale-up-begeleiding, corporate venturing/sandbox-werkingen, …

‣ Wetenschapsparken
‣ …



Stedelijke vestigingsmilieus en VLAIO

‣ Stad als kansengever/emancipatorisch
‣ Algemene startersdynamiek, verbinding met de coaching- en adviesdiensten die VLAIO creëert, met de 

ondernemersopleidingen via de Syntra, etc.
‣ Activerende component van ondernemerschap: van wijkwerking naar ondernemer (youth start, 

starterslabo’s, microfinanciering, …)
‣ Startersdynamiek bij groepen die verder van de arbeidsmarkt afstaan (allochtoon 

ondernemerschap/vluchtelingen en ondernemerschap/…)
‣ Stad als centrum van opleiding/ondernemersvorming
‣ …



Stedelijke vestigingsmilieus en VLAIO
‣ Grootschalige bedrijvigheid gekoppeld aan een stad
‣ Regionale bedrijventerreinen/niet verweefbare activiteiten
‣ Havengebied
‣ KMO-units
‣ Brownfieldontwikkeling
‣ Bron van verduurzamings- en transitiepotentieel, bedrijventerreinmanagement
‣ Bovenlokaal aanbodbeheer/sturing van groeibedrijven naar de meest geschikte locaties/juiste 

bedrijf op de juiste plaats/vestigingsdynamieken
‣ Sterkere uitbouw grondbeleidsinstrumenten (BID’s, …)
‣ Vb. accountantkantoor vs seveso-bedrijf
‣ …



Stedelijke vestigingsmilieus en VLAIO
‣ Stad als Belevingsruimte
‣ Stadsfestivals
‣ Culturele activiteiten
‣ Supernova, AND-Leuven: KUL als meest innovatieve universiteit ter wereld, Vlaanderen als innovatieleider 

in Europa, ambitie om van Vlaanderen een ondernemende en innoverende topregio te maken vertaald 
naar stedelijke beleving

‣ Stad als motor van wetenschapscommunicatie, STEM, hackatons inzake 
transformatie/innovatie/missiegericht innovatiebeleid 

‣ Vlaams Regeerakkoord: 2-jaarlijks innovatiefestival
‣ …



‣ Relatiebeheer naar grote steden beter uit te bouwen: partnerschappen rond realiseren 
stedelijke visie/(sub)regionale strategie

‣ Financieringskanalen voor (sub)regionale ontwikkeling = ondersteuning stedelijke dynamiek 
(EFRO, Interreg, budgetten ruimtelijke economie, ondersteuning subregionale actoren als 
werkgeversorganisaties, Syntra, kennisinstellingen, …)

‣ Partner voor het voorzien van een gepast begeleidingsaanbod voor ondernemers (coaching-
en adviesdiensten voor prestarters, groeiers, blijvers, ondernemers in moeilijkheden, 
financieringsmogelijkheden, …)

‣ …

VLAIO en steden



Vragen?



Presentatie Els De Leeuw



GENT
economie

Hearing Stedenbeleid

17/02/2022



Inleidend: De (voorlopige) impact van corona

•- > weerbaarheid economisch weefsel – diversiteit Gentse 
economie
•- > versnelling van bepaalde tendensen (ecommerce, 
toename aantal oprichtingen,..)
•- > kwetsbaarheid in economische ketens, in bepaalde 
sectoren

33



Gentse Impactmeting



Gentse sectoren



Gentse Demografie Ondernemerschap



GENT
ondernemende stad

5
BELEIDSTHEMA’S

Stimuleren van een 
ondernemer-
schapscultuur

Ondersteunen 
starters en 
herstarters

Duurzame ruimte 
om te ondernemen

Investeringspleister 
en ontwikkelen van 
speerpuntenbeleid

Dienstverlening op 
maat van de 

ondernemers



Uitdaging 1 - Ruimte om te ondernemen

• Juiste onderneming op de juiste plaats
• Verweven waar het kan, scheiden waar het moet – strategie verweving én 

activering brownfields
• Draagvlak voor lokale economie versterken
• Inzetten op ecosysteemcreatie met partners

• Ruimte voor +20,000 jobs tegen 2030/ + 1% jaarlijkse groei 2020-2030
• Behoud van gezonde diverse economische structuur



Studie economische ruimtevraag Gent 39

Landbouw

•Minder landbouwbedrijven
•Ruimte voor landbouw daalt
•Grondprijzen stijgen sterk

•Lokale voedselproductie
•Open Ruimte
•Recreatie/gezondheid/klimaat



Studie economische ruimtevraag Gent 40

Afname landbouwbestemming

Bestemd agrarisch gebied in Gent = ca 2780 ha (17,6%)
Sinds 2005: verlies van ongeveer 500 ha bestemd agrarisch gebied
Lopende planprocessen: verlies van ongeveer 200ha bestemd agrarisch gebied



Studie economische ruimtevraag Gent 41

Afname landbouwgebruik
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Kantoren

•Behoefte 2030 = 
+373.000 à 245.000 m² 

(hierin werd al rekening gehouden 
met vergunde projecten: 123.000 m²)

•Kantoorprojecten in de planning: 
232.000 m²

•Aanbod biedt soelaas op korte en 
ML-termijn (2028), maar nadien 

bijkomende ruimte/projecten 
noodzakelijk



Studie economische ruimtevraag Gent 43

Grootschalige 
detailhandel

•+30.000 m2 WVO de voorbije 11 jaar
(25% in de binnenstad)

•Vraag in de toekomst:
•Business as usual: + 28.000 m²

•Post-Covid: + 15.800 m²

•verdichting op bestaande daarvoor 
voorziene locaties



Studie economische ruimtevraag Gent 44

Evolutie WVO grootschalige detailhandel

2010 2015 2021

Verschil in 
%

Verschil in 
m² 

Centraal gebied 
(centrum Gent, maar 
ook deelgemeenten)

30 233 36 652 56 341 86% + 26 108

Ondersteunend 
gebied 86 257 92 201 99 272 15% + 13 015

Overig gebied 9 830 + 9 830

Verspreide 
bewinkeling 106 699 99 044 87 580 -18% -19 119

Totaal 223 189 227 897 253 023 13% +29 834
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Kennisbedrijvigheid

•De kennisbedrijvigheid groeit 
dubbel zo snel als de andere 

dienstensectoren

Ter illustratie: de groei van de 
tewerkstelling in de sector 

informaticatechnologie bedraagt in 
de periode 2009-2018 131%: 

van 1.730 naar 3.991 jobs.
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•Tech Lane Ghent Science Park
•Ruimtebehoefte van 130.000m2 voor de periode 2020-2030

Scenario’s ruimtebehoefte kenniseconomie 
2020-2030
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Sector Ingenomen oppervlakte
(in ha)

1_Landbouw 3,9
2_Energie 26,9
3a_Intermediaire goederen 79,4
3b_Uitustingsgoederen 66,3
3c_Verbruiksgoederen 74,4
4_Bouw 55,4
5a_Vervoer en communicatie 107,5
5b_Handel en horeca 214,2
5c_Krediet en verzekeringen 11,4
5d_Zorg 19,9
5e_Overige marktdiensten 134,9
6a_Overheid en onderwijs 21,9
Totaal 816,1 

Industrie/maakeconomie + Logistiek

Overzicht van de ruimte-inname (in ha), per sector op bedrijventerreinen 
in de stad Gent (2020)
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Industrie/maakeconomie + Logistiek

•Vraag: 
•+100 ha tegen 2030

•Mits een sterk beleid op 
verweving kan de 
ruimtevraag op 
bedrijventerreinen dalen 
met 42ha. Deze ruimte 
moet dan wel in het 
stedelijk weefsel worden 
voorzien.



Uitdaging 2- Divers en bruisend handel-
en horecaweefsel
• Bewaken van diversiteit in (boven)regionale en lokale functies 
• Ondersteunen van transitietrajecten (EVA vzw Puur Gent/ dekenijen/..)
• Inzetten op beleving/mixiteit – kwaliteitsvolle inrichting openbaar en 

privaat domein
• Belevering herdenken



Analyse handel & horeca in Gent
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Evolutie aantal panden

2008 2012 2018 2020

Verdeling van WVO per type product

Verdeling van WVO en aantal handelspanden per type product 

WVO 
levens-
middelen 

persoonlijke 
verzorging 

kleding en 
mode 

huishoudelijke 
artikelen vrije tijd 

in en 
om 
woning 

2012 22,8% 2% 17,9% 2,4% 6,8% 26,3% 
2018 22,7% 2,3% 18,2% 2,1% 6,6% 20,4% 
2021 24,4% 2,4% 17,9% 1,7% 5,8% 19,4% 

WVO 
bruin- en 
witgoed 

auto en 
fiets 

doe-het-
zelf 

overige 
detailhandel leegstand verbouw 

2012 3,6% 1% 7,3% 4,7% 5,3% % 
2018 4,4% ,9% 7,8% 3,4% 11,2% % 
2021 4,2% 1% 8,1% 3,2% 11,4% ,4% 
 



Bestaande beleidskaders



Trends & ontwikkelingen



Ruimtelijk kader



Ruimtelijk kader

Gebiedstype Branche Oppervlakte Functiewijziging
Kernwinkelgebied 
9000 = sfeergebieden

Geen 
beperkingen

Geen 
beperkingen

� Principe van ‘levendige plint’ (voor bestaande handels-
en/of horecapanden): enkel economische activiteit
(breder dan handel en horeca) of
gemeenschapsvoorziening op het gelijkvloers.

Schakelstraten Geen 
beperkingen

Geen 
beperkingen

� Principe van ‘levendige plint’ cf. kernwinkelgebied 9000
Gent

Kernwinkelgebieden 
buiten de 
sfeergebieden 
(selectie van 
stedelijke knopen en 
wijkknopen)

Afwegingskader voor nieuwe 
handelsvestigingen zodat 
draagkracht van de omgeving 
en voorzieningenniveau in de 
kern niet wordt aangetast

� Principe van ‘levendige plint’ cf. kernwinkelgebied 9000
Gent

�

Buurtwinkelgebied Enkel 
buurtwinkels

max 600 m² 
WVO 

� Geen beperkingen op functiewijzigingen

Zones voor 
grootschalige 
detailhandel

Geen 
beperkingen

Geen max. 
wvo, wel 
minimaal 400 
m2 WVO

� Bijkomende kleinhandelszones niet gestimuleerd

� Clusteren, verdichten, stapelen, verweven 
multifunctionele invulling worden gestimuleerd

Handelsvrije 
gebieden

Handel en horeca worden niet toegestaan tenzij uitzonderingen:

� gebonden aan de aanwezige bedrijven;

� grootschalige geluidsintensieve voorzieningen (apart afwegingskader in ontwikkeling).



Uitdaging 3- Opschalen van de 
economie van de toekomst
• Versterken van de ecosystemen die op vandaag sterk zijn: Biotech/Life 

Sciences/Healthtech, Cleantech, Digitale economie
• Aantrekken van nieuwe investeringen
• Verbinden en ondersteunen van initiatieven

• Zorgen voor maatschappelijke meerwaarden – lokale verankering
• Versterken van (inter)nationale positie



GHENT ECONOMIC 
BOARD

§ Het overlegorgaan én het gezicht van 
de Gentse economische ambities.

§ (Boven)Lokaal inhoudelijk verbinden 
tussen spelers in Gentse innovatieve 
ecosysteem

§ Focus op economie van de toekomst 

§ Beleidsadvisering op macro-
economisch vlak 

§ Steeds in het groter belang van Gent 
als economische topregio



SPEERPUNTEN
FONDS
§ Het speerpuntenfonds co-financiert 

projecten, 
samenwerkingsovereenkomsten of 
experimenten binnen toekomstgerichte 
economische clusters

§ Focus op creëren van een hefboom 

§ 4,9 miljoen EUR



GENTSE ECONOMIE IN BEWEGING
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BBEPP
Nieuwe investering VIB
Agro-incubator
Molecubes
Biotalys
Knowledge for Growth

Arcelor Mittal
R&D centrum DAIKIN
AM-Team
Plasticity
North CCU-Hub
Capture

J&J Legend
CESPE
Blue Health 
Innovation Centre
Health Tech Cluster 
Fl
Knowledge4Growth

Deliverect
MI6
Robovision
The Big Score
AI4 Growth
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Opschalen economie van de toekomst: 
Fysieke hubs-ecosystemen



Els De Leeuw
Dienst Economie
Stad Gent
Els.deleeuw@stad.gent
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Presentatie Gudrun Van der Gucht



17 februari 2022

Traject naar een vernieuwde visie op 
stedelijkheid en stadsvernieuwing
Hearing Economie – luik arbeidsmarkt



Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 63

Inhoudstafel

> Stedelijke arbeidsmarkt
> Rol lokale overheid
> Stadsvernieuwing als hefboom
> knelpunten

12 april 2022



1.  stedelijke arbeidsmarkt



Gentse werkzoekendengraad

Korte termijn

Daling voor alle socio-economische groepen
Sterkere daling bij sterkere AM-profielen

Lange termijn

Historisch lage werkzoekendengraad
Verschil Gent – Vlaanderen neemt af
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Gentse vacatures

Korte termijn (2021)
Stijging aantal ontvangen vacatures (58%):
1) Industrie
2) Horeca, handel en verkoop
3) Administratieve beroepen
4) Transport & logistiek

Lange termijn
Bijna terug op historische piek 2019
! Representativiteit vacatures?

NECzU …

NECzU via …

Uitzendopdracht…
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Arbeidsmarktkrapte

Korte termijn (2021)

Versnelde verdere daling AM-krapte:
1) Vacatures sterk gestegen (NECzUr)
2) Historisch laag #WZW

Lange termijn

- Krapte op AM groter dan voor coronacrisis
- Bestaande uitdagingen worden versneld
- Gentse AM blijft krapper dan VL, maar 

verschil wordt kleiner
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Arbeidspact voor Gent

•Gericht op verhogen werkzaamheidsgraad

•Verlagen werkloosheidsgraad

•Invullen vacatures

6812/04/2022
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Bevolking 18-64 Gent
166.691

Actieve 
beroepsbevolking

77%

PmArbeidshandicap
1.796

Niet beroepsactieven
23%

Werkenden
113.376

Niet-werkende 
werkzoekenden

14.653

Gedomicilieerde 
studenten

11.551

Leefloners werktraject
2.237

(Niet-onmiddellijk)
Inzetbaren

31.090
Niet-inzetbaren

Min. 7615

SWT
1.203

Bronnen: Gent in Cijfers (KSZ) & Arvastat, 2017

Gepensioneerden
5.867

Loopbaanonderbreking
351

Personen met IVT
1.748

Overige
9.417

Overige
16.859

Leefloners
2.286

Loontrekkenden
96.824

Zelfstandigen
16.552



2. Rol lokale overheid



Rol lokale overheid 

•Evolutie 

•> wettelijke opdracht leefloongerechtigden/activering
•> regierol sociale economie
•> opdracht wijk-werken
•>  lokaal werkgelegenheidsforum – in Gent: ruimer partnerschap Gent, 
stad in werking



Rol lokale overheid

•> vanaf 1 januari 2023 : lokale regierol op vlak van sociale economie én 
werk

•Verruimen opdracht naar tewerkstelling van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt

•> ESF – opbouw capacity building voor lokale partnerschappen 

7312 april 2022



Doelstellingen stedelijk beleid

•> méér mensen bereiken hoogst haalbare trap naar werk
•> méér banen in sociale economie
•> betere match tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt

7412 april 2022



Meer mensen bereiken de hoogst haalbare trap naar werk

7512 april 2022
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meer kwaliteitsvolle banen in de sociale economie
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Betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

• > slim verbinden : vraagzijde verbinden met arbeidsbemiddelaars in Gent
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Transities op de arbeidsmarkt ondersteunen

7912 april 2022



3. Stadsvernieuwingsprojecten als hefboom



De Serre: een groeiplek voor bewoners in wijk Nieuw-Gent

•

•* stadsvernieuwingsprogramma
•Nieuw Gent Vernieuwt

•De buurtorganisaties Aanloophuis Poco Loco, Campus Atelier, de 
Zuidpoort, KAA Gent Foundation (Bij Pino), Samenlevingsopbouw vzw en 
Stad Gent zijn verenigd in De Serre, het voormalige Kringgebouw op het 
Rerum Novarumplein. Ze bouwen er samen met buurtbewoners aan een 
groeiplek voor de buurt. Iedereen kan er terecht voor leuke 
ontmoetingen, allerlei activiteiten, klussen en begeleiding naar werk of 
opleiding.

8112 april 2022
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Rol Dienst Werk en Activering

•* tijdelijke projectcoördinatie De Serre
•* verbinden buurtorganisaties met dienstverlening rond werk
•* outreachende begeleiders Jobteam aanwezig 
•* 2022: implementatie digibank voor bewoners
•(oproep digibanken Vlaanderen)

8312 april 2022



Bedrijventerrein U-connect

8412 april 2022



Rol Dienst Werk en Activering

•Projectleiding ontwikkeling Balenmagazijn – huis van sociale economie

•Verbinding tussen sociale economiebedrijven (regierol)

•2022: digibank voor werkzoekenden / werknemers sociale economie in 
Balenmagazijn – link met repaircafé

8512 april 2022



Nieuwe stadsvernieuwingsprojecten

•* Muide Meulestede Morgen
•> wijkwerkplaats voor bedrijven en bewoners

•* veerkrachtige steden: jeugdhuis Scheldeoord
•Digitaal atelier – relatie met digibanken / activering

8612 april 2022



4. Knelpunten en kansen 



•Arbeidsmarktbeleid sterk sectoraal georganiseerd
•> stadsvernieuwingsprojecten bieden mogelijkheden om meer mensen te 
bereiken, om nieuwe activiteiten op te zetten ‘wijkwerkplaatsen’ 
(inspelen op dynamieken uit wijken)

ØZekere spanning tussen logica’s – tempo 
ØOutput is niet direct meetbaar (wel in bereik van mensen)

8812 april 2022



Gudrun Van der Gucht
Dienst Werk en Activering
Stad Gent
gudrun.vandergucht@stad.gent
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Wat is de opgave?

• Wat zijn de belangrijkste toekomstige uitdagingen op het vlak van 
stedelijke economie?

• Waar zitten de structurele verbindingen tussen stedelijke 
economie/arbeidsmarktbeleid en stadsontwikkeling?

• Welke nieuwe concepten van stedelijke vernieuwing en co-
creatie/samenwerking zijn hier in ontwikkeling? Wat zijn de voor-
en nadelen van die concepten in vergelijking met bestaande 
aanpakken?



Welke rol kunnen steden opnemen?

• Waar zien jullie concrete opgaven m.b.t. stedelijke 
economie/arbeidsmarkt? Welke rol zouden steden hierbij moeten 
kunnen opnemen? 

• Wie zijn belangrijke partners om die rol waar te maken? 
• Hoe kan het leren tussen steden worden verbeterd? Op welke 

vlakken kan een leeromgeving een meerwaarde zijn en welke 
experimenteerruimte is nodig



Inleiding Vlaams instrumentarium 
stedenbeleid



Stadsvernieuwingsprojecten

Jaarlijkse oproep(en) (totaal 9 miljoen euro)
• Projectsubsidie: Totaal beschikbaar budget -ongeveer € 7,5 

miljoen (max. 5 miljoen per project, 2 tot 4 projecten)
• Conceptsubsidie -Totaal beschikbaar budget € 360.000 

(max. 90K per project, 4 tot 6 projecten)
• Thematische oproep – Totaal beschikbaar budget € 1,2 miljoen

(max. 500K per project, 2 tot 4 projecten)



Stadsvernieuwingsprojecten

• Stadsvernieuwingsprojecten = hefboomprojecten voor een geïntegreerde 
stadsontwikkeling, in functie van economische, ecologische en sociale 
meerwaarde

• Aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van steden verhogen
• Investeren in stedelijkheid: fysieke verbetering en sociale hefboom
• Een instrument dat bijdraagt tot de capaciteit van de lokale besturen = lerend 

vermogen van stadsvernieuwing.
• Voor 13 centrumsteden, VGC en 21 provinciale steden



Stadsvernieuwingsprojecten

• Gebiedsgericht
• Een bijdrage aan een groter geheel. Het project is het geheel.
• Publiek-Private samenwerking?
• Innovatiegericht

• Duurzaam



Omkadering

• Team Stedenbeleid (ABB)
• Regieteam (voorzitter Jan Schreurs) – opvolging conceptstudies
• Jury (voorzitter Michiel Dehaene) – jurering concept en 

projectsubsidie. 

• Jury thematische oproep (voorzitter Pieter Ballon) – thematisch 
samengesteld.



20 jaar stadsvernieuwing

• 14 stadsvernieuwingsoproepen (sinds 2010 jaarlijkse oproep)
• Geïntegreerde stadsvernieuwing: 68 projectsubsidies, waarvan 43 

nog in realisatie
• Conceptstudies: 75 waarvan 14 nog lopende

• Thematische stadsvernieuwing (sinds 2017): 18 



Kwesties?

• Gebiedsgericht (afbakening? gedifferentieerd? project vs. programma)
• Een bijdrage aan een groter geheel. (hoe effectief subsidiëren?)
• Publiek-Private samenwerking? (geschrapt, maar wat dan wel)
• Innovatiegericht (wat is innovatief?)

• Duurzaam (ambities? doelen?)



Welke hefbomen zijn nodig?

• Wanneer kan het Vlaams Stedenbeleid aanvullend zijn op lokaal 
beleid? Zijn er concrete voorbeelden vanuit jouw eigen ervaring, 
waarbij een hefboom (ondersteund vanuit Vlaanderen) helpend was?

• Wat houdt je vandaag nog tegen? Wanneer neemt haalbaarheid, in 
plaats van prioriteit of urgentie de overhand?

• Vooruitblikkend op de toekomst, welke ondersteuning zou 
Vlaanderen nog kunnen bieden om de doelstellingen te realiseren? 



Welke Governance en hoe brengen we dit in 
de praktijk?
• Welke uitwisseling over beleidsniveaus en beleidssectoren heen is wenselijk en 

mogelijk? 
• Welke publiek-private samenwerking en rolverdeling is mogelijk en wenselijk?
• Hoe kan er actiever worden samengewerkt met de civil society? 
• Gegeven de herijkte visie op stedelijkheid en stads- en stedelijke vernieuwing, 

welke wijzigingen of verduidelijkingen zijn nodig van de criteria voor aanvragen 
en jurering?

• Richten we ons verder op innovatieve toekenning van middelen? Wat 
beschouwen we als ‘innovatief’ voor de Vlaamse overheid?

• Richten we ons verder op de selectieve toekenning van middelen?
• Moeten we (1) projectmatig blijven werken, of eerder overschakelen naar (2) 

een gebiedsgerichte/territoriale focus of (3) naar stadsprogramma’s?



Conclusies van de dagvoorzitter 
en afronding


