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Wijk-werken Rivierenland krijgt steun via Europees project 

Intercommunale IGEMO koos Wijk-werken Rivierenland uit als pilootproject voor ENSURE, een 

Europees project dat middelen vrijmaakt om in te zetten op de weerbaarheid van kwetsbare 

doelgroepen. ENSURE wordt uitgerold in Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen, Lier en Mechelen. Het 

project is gestart in februari 2020 en loopt nog tot en met september 2022. De deelname van wijk-

werken aan een dergelijk project is uniek in Vlaanderen. 

“To ENSURE that no-one is left behind” 

Via het subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën krijgt het Europese project ENSURE een totaalbudget 

van maar liefst  € 4.291.352, waarvan € 483.075 voor het wijk-werkenproject van IGEMO. Het 2 

Zeeën-gebied is verbonden door de Noordzee en het Kanaal en omvat kustzones van het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, België (Vlaanderen) en Nederland.  Verschillende partners uit deze landen 

nemen deel aan ENSURE, elk met hun eigen pilootproject.  

ENSURE is een grensoverschrijdend samenwerkingsproject dat, door de input en inzichten van die 

verschillende partners, aan een universele methodiek werkt om doelgroepen in kwetsbare 

omstandigheden te ondersteunen in hun dagelijks leven. In 2016, leefden 118 miljoen mensen in de 

EU (23.5% van de bevolking) in gezinnen met risico op sociale exclusie of armoede. Het 2 Zeeën 

gebied is daarbij erg kwetsbaar daar kust- of grensregio’s vaak de hoogste niveaus van lokale isolatie 

halen voor bepaalde bevolkingsgroepen.  

ENSURE wil weerbaarheid van wijk-werkers verhogen 

Als partner in dit project én wijk-werkenorganisator voor 12 gemeenten was voor IGEMO de keuze 

voor extra ondersteuning van de wijk-werkers Rivierenland dan ook snel gemaakt. 

Onder het motto: “It’s time to ENSURE the social inclusion of vulnerable people - everybody counts!” 

mikt het project op het doorbreken en aanpakken van de vicieuze cirkel van nadelen die de sociale 

inclusie van kwetsbare mensen beperken of verhinderen. Dit doet het door middel van een 

proactieve werkwijze en de inzet van een peer-to-peer methodiek. Door ENSURE gaan relevante en 

lokale partijen heel concreet samenwerken aan een innovatieve aanpak, die ervoor zorgt dat 

kwetsbare mensen weer in hun kracht komen te staan en beter kunnen deelnemen aan de 

samenleving. 

“Wijk-werken wil voor bepaalde doelgroepen de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Enkel 

inzetten op het matchen van vraag en aanbod (lees: het matchen van opdracht en wijk-werker) is 

onvoldoende. Wijk-werkers verdienen een meer diepgaande begeleiding, met een grotere focus op 

welzijn, in hun zoektocht naar werk,” zegt Peter De Bruyne, directeur van IGEMO. 

Een belangrijke invalshoek van ENSURE is het zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de wijk-

werker. Daarom wordt er volop ingezet op een methodiek, waarbij wijk-werkers in eerste instantie 

extra ‘soft skills’ ontwikkelen. Hiervoor worden trainingen en activiteiten georganiseerd die zijn 

gebaseerd op drempels die zij zelf ervaren tijdens hun traject, en waar ze hun ervaringen met elkaar 

kunnen delen. ‘Empowerment’ vormt hier het belangrijkste sleutelwoord. De betrokken 

professionals (begeleiders van VDAB, OCMW, …) worden eveneens gesensibiliseerd en ondersteund. 

 



  

 

 

“Tot nu toe zijn er al gesprekken doorgegaan met alle partners. Verschillende bestaande projecten 

werden bezocht, zoals ‘Duo for a job’. Gesprekken met de bemiddelaars van Wijk-werken 

Rivierenland werden gevoerd. Momenteel praten we ook met de wijk-werkers zelf”, vult Peter De 

Bruyne nog aan. 

Inclusief wijk-werken 

Via wijk-werken kunnen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gedurende een jaar, werken 

aan hun competenties. Na één jaar maken wijk-werkers (opnieuw) de overstap naar de reguliere 

arbeidsmarkt. Bemiddelaars van VDAB koppelen wijk-werkers aan concrete werkopdrachten zoals 

tuinonderhoud, administratieve taken of logistieke ondersteuning. 

Wijk-werken focust vooral op praktisch inzetbare vaardigheden. Vaak wordt er te weinig aandacht 

besteed aan generieke competenties en het mentaal welzijnstraject van wijk-werkers. Competenties 

die in een gezond groeitraject minstens even belangrijk zijn en onmisbaar voor het individueel 

welzijn. 

Het wegwerken van sociale exclusie, gedefinieerd als ‘een proces waarbij individuen of groepen 

geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de samenleving waarin ze 

leven’, of het werken aan inclusie, is bijgevolg het speerpunt van het project. 

 

Over IGEMO 

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt IGEMO heel wat 

diensten en projecten voor lokale besturen en hun inwoners voor een veelheid aan beleidsdomeinen 

en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, 

ondernemen, werken, welzijn …. De laatste jaren groeide IGEMO uit tot het regionaal 

samenwerkingsverband van regio ‘Rivierenland’.  

Het werkingsgebied van IGEMO omvat de twaalf gemeenten van het arrondissement Mechelen: 

Mechelen, Willebroek, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte, 

Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg. 
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