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PLEINMAKERS

Pleinmakers wonen in een geselecteerde 
buurt en stimuleren ontmoeting in de 
publieke ruimte. 

De pleinmaker zet zijn talent in om 
de sociale cohesie in de buurt te 
versterken.



HISTORIEK

• Woonpunt Mechelen en stad Mechelen 
werken samen aan het project

• Sinds 2017
– Focusgebied Oud-Oefenplein

• Plaonmakers → Pleinmakers

– 4 pleinmakers

• Opschaling vanaf 2020
– Meerdere buurten (Gandhi, Otterbeek, 

Bethaniëpolder, Oud-Oefenplein) in Mechelen
– 13 pleinmakers



HISTORIEK

• Een antwoord op de maatschappelijke 
uitdagingen in de buurt

– Leefbaarheid van de buurt

– Sociaal contact stimuleren

– Samenleven verbeteren 

– Vernieuwing en verhuisbewegingen 





PLEINMAKERS

• Woonpunt en stad Mechelen selecteerden 
enkele buurten

• Op basis van: 
– Noden in de buurt o.a. meldingen van 

burgers en partners

– Vaststellingen door o.a. eigen diensten 
en partners 

– Toekomstplannen (bv.: verhuis, afbraak-
nieuwbouw, …)



PLEINMAKERS

Zoektocht naar initiatiefnemers en  
rolmodellen die, buiten stelsel, 
inhuren in een van de woningen van 
Woonpunt.

Geselecteerd op basis van 
competenties en talenten die ingezet 
kunnen worden in de buurt.



REGELGEVING 

• Iedere Huisvestingmaatschappij kan 
5% buiten stelsel verhuren. 

• Pleinmakers passen hier in. 

• Mogen een hoger inkomen hebben 
dan inschrijvingsvoorwaarden. Andere 
voorwaarden moeten wel worden 
voldaan



REGELGEVING

• Krijgen een huurcontract als private 
huurder

• Huur wordt berekend op basis van 
inkomen

• Stad zorgt voor een tussenkomst in de 
huishuur



PLEINMAKERS



• Projectbeheer

• Structuur en rollen

• Werving en selectie

• Coaching 

• Evaluatie

AANPAK

PLEINMAKERS



• Opmaak doelstellingen

• Financiële afspraken

• Rolverdeling 
samenwerkingsverband

• Afsprakennota pleinmakers

• Huurcontract pleinmakers

PROJECTBEHEER



• Stuurgroep

• Coördinatie

• Coaches

STRUCTUUR EN 

ROLLEN



• Promotie en communicatie

• Selectiegesprekken 

• Persoonlijke opvolging 

• Spreiding ifv noden en 
talenten 

WERVING EN 
SELECTIE



• Overzicht aanbod lokaal 
bestuur (onthaalbrochure)

• Individuele begeleiding

• Kennismaking bij de 
buurtactoren 

• Intervisie onder 
pleinmakers

COACHING 



• Permanente evaluatie 
project door stuurgroep

• Jaarlijks voor pleinmakers
EVALUATIE



• Opstart lerend netwerk

• 14 december 2022

– Eerste kennismaking (live)

– 12u – 16u: Lunchmeeting

– Huis Van de Mechelaar

• Inschrijven via mail naar:

bas.dhoey@mechelen.be

MENTORSCHAP

mailto:bas.dhoey@mechelen.be


Stad Mechelen

bas.dhoey@mechelen.be

katleen.vanslagmolen@mechelen.be

Woonpunt

tanya.vancleven@woonpuntmechelen.be

Website

mechelen.be/pleinmakers

VRAGEN?

mailto:bas.dhoey@mechelen.be
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