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CITY CAMPING ANTWERP

Blik achter de schermen 
van een succesvol  

sociaal-economisch project
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City Camping Antwerp is een sociaal-economische 
en toeristische onderneming die in opdracht van Stad 

Antwerpen uitgebaat wordt door Werkmmaat vzw. 

De gezellige stadscamping op Linkeroever is een 
heruitvinding van de voormalige Camping De Molen. 

De aanpassingen, renovaties en uitbating werden 
onder andere mogelijk dankzij subsidies van de Stad 

Antwerpen en Toerisme Vlaanderen.

WAT IS CITY CAMPING ANTWERP?

Als bezoeker boek en betaal je 
vooraf je verblijf (van maximum 14 
dagen) via de camping app.

Je arriveert tussen 16u en 22u, 
vertrekken doe je voor 16u op je 
laatste gereserveerde dag. 

Glampinggasten kunnen tot  
12u blijven.

City Camping Antwerp is een gezellige stadscamping voor gezinnen 
en toeristen. Leuke randanimatie, fietsverhuur, keurige plaatsen 
en verzorgd sanitair zorgen voor een gemoedelijke sfeer en een 

perfecte uitvalsbasis om de ‘koekenstad’ te ontdekken.

Zoals op de meeste campings 
geldt er een nachtstilte tussen 22u 
en 07u30.

Barbecuen mag, een open vuur is 
verboden.

Voor alle geldende campingregels 
download je onze brochure op onze 
website: www.citycampingantwerp.be 

“Het cliënteel van City Camping Antwerp is erg divers en  
gevarieerd. Met ons gemengde publiek en onze sociale invalshoek 
onderscheiden we ons van een ‘gewone’ camping. Ook onze relatie 

met de kampeerders is heel open. 

Wie gewaar wordt dat er een sociaal project achter schuilt, 
apprecieert ons meestal des te meer.”

Stef Bossaerts
verantwoordelijke dossieropbouw  
en opstart City Camping Antwerp
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GEZAMENLIJK TERRAS 
‘DE GROTE MARKT’
Ons gezellige overdekte terras  
‘De Grote Markt’ is de ideale  
ontmoetingsplek. Speel er een 
gezelschapsspel, geniet er van je 
eigen snacks of maak gebruik van 
onze gratis wifi.

TROEVEN CAMPING

KRUIDENTUIN
Maak je campingkost nog smakelijker 
met de kruiden uit ons gezamenlijk 
kruidentuintje naast de receptie.

KINDERANIMATIE
Dagelijks tussen 10u en 11u nodigen 
we alle kinderen op de camping uit 
voor een leuk speeluurtje.

 
FOODTRUCK FRIDAY
Geen zin om te koken? Elke vrijdag 
staat er tussen 16u en 22u een  
andere foodtruck aan De Grote  
Markt om je een heerlijke maaltijd  
voor te schotelen.

BROODSERVICE
Tijdens het hoogseizoen rijden wij  
elke dag met de bakfiets naar de 
bakker. Brood bestellen doe je aan 
de receptie.

AMBIANCE
Antwerp City Camping is dé locatie 
voor een optreden, workshop, lezing, 
degustatie of ander event. Mail ons 
je idee en we bekijken samen wat 
mogelijk is.
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VOORDELIG FIETSVERHUUR
We beschikken over 20 fietsen die je 
voor €2 per dag kan huren. Maak ook 
gratis gebruik van ons materiaal om je 
eigen fiets te herstellen of je banden 
op te pompen. 

ZWEMBAD
Net naast de camping ligt openlucht-
zwembad De Molen. Het vijftig- 
meterbad heeft verwarmd zwemwater 
en er is ook een plonsbad, een grote 
ligweide en een lift voor personen met 
een handicap. 

SPEELTUIN EN SKATEPARK
Vlak naast de camping is er een ruime 
speeltuin met moderne en veilige 
speeltoestellen voor de kleinsten. 
Grotere kinderen (en volwassenen) 
kunnen hun trukendoos opentrekken 
in het grote skatepark. 
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GRATIS OVERZETBOOT
Op minder dan een kwartiertje 
stappen van de camping neem je te 
voet of met de fiets gratis de overzet-
boot naar het Steenplein - pal in het 
bruisende centrum van Antwerpen.

STADSFIETSEN VAN VELO
De stadsfietsen van Velo brengen je 
vlot naar eender welke locatie in de 
stad en de districten. Ze zijn  
gemakkelijk te combineren met trein, 
tram en bus. 

VERVOER NAAR ANTWERPEN

GRATIS VOETGANGERSTUNNEL
De historische voetgangerstunnel 
is niet alleen een unicum en een 
toeristische attractie, maar verbindt 
ook de rechter- met de linkeroever 
en omgekeerd. Je kan hem te voet of 
met de fiets gebruiken.

WATERBUS
De waterbus stopt vlak aan de 
camping en heeft haltes in Hemiksem, 
Kruibeke, Antwerpen Steenplein, 
Sint-Anna, Zwijndrecht en Kallo-sluis 
met tussenstops. Een duurzaam 
alternatief voor de auto, dus.

“Voor mij hebben alle campings hun charme, maar ik vind het bij 
ons extra leuk dat het niet té hip is. Rechteroever is al hip genoeg, 

dus laat charme en eenvoud hier maar vooropstaan. Pas op, 
het is hier wel eersteklas kamperen, bijvoorbeeld met onze twee 

glampingtenten met alles erop en eraan. Perfect voor mensen die 
willen genieten van kamperen zonder te veel gedoe.

Voor mij persoonlijk mag kamperen heel simpel zijn, back to basics. 
Zo apprecieer je alles nog nét iets harder wanneer je weer thuis-

komt (lacht).

Linkeroever, dat is het Blankenberge van Antwerpen. Alles gaat 
hier wat trager. Het leven is hier eenvoudiger. Mensen liggen in 

bikini op het strand, vlak bij de drukte van de stad op rechteroever. 
Zalig toch, hoe verschillend de wereld is tussen die twee kanten 

van de Schelde?

Antwerpen miste echt nog een stadscamping. Berlijn en andere 
grote steden hadden allemaal al een camping, dus wij maken 

met ons team Antwerpen toch weer een beetje rijker. Mensen 
moeten niet meer zover gaan om even van de rust te genieten. 
Wees maar gerust dat wij hier ook veel Antwerpenaren over de 

vloer krijgen!”

Dorien Nuyts
projectverantwoordelijke camping

BLANKENBERGE AAN DE SCHELDE
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DE STAD ANTWERPEN
Dankzij het vertrouwen en de  
financiële steun van de stad 
Antwerpen kan City Camping 
Antwerp echt floreren als innova-
tieve werkvloer. De stad stimuleert 
sociaal ondernemerschap waardoor 
Werkmmaat extra werkgelegenheid 
kan creëren voor personen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

TOERISME VLAANDEREN
Toerisme Vlaanderen zet zich als 
strategie- en kennisgedreven over-
heidsdienst in voor de duurzame 
ontwikkeling van het toerisme en van 
de toeristische sector in Vlaanderen 
en Brussel. Het doet dit met het oog 
op meer economisch rendement, 
tewerkstelling en sociaal welzijn.

T-KOMPAS
t-Kompas is mede-uitbater van  
City Camping Antwerp. Het creatieve 
bureau voor communicatie, video, foto 
en events heeft veel aandacht voor 
maatschappelijke meerwaarde. 

CANVASCAMP
De glampingtenten en de grote  
stretchtent aan de ingang danken 
we aan de samenwerking met 
CanvasCamp. Ze zijn enkel bezig met 
wat écht telt: de kampeerders. Ze 
produceren de beste producten uit de 
beste materialen.

VISIT ANTWERP
Visit Antwerpen is de toeristische 
dienst van de stad Antwerpen met 
een bezoekerscentrum in Het Steen. 
Hun gratis stadsplan, brochures, 
wandelplannen, Antwerp City Card en 
tonnen informatie veraangenamen elk 
bezoek aan de stad. 

DE PARTNERS 
Zo’n mooie camping uitbaten, 
dat doe je niet alleen.  
Werkmmaat rekent op een 
aantal fijne en betrouwbare 
partners om dit project te 
doen blinken:
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Zwembad De Molen

Gratis parking
Free - Gratuite

Café-Restaurant
De Molen

Grote kampeerplaatsen

Camperplaatsen
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A

B
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Sanitary facilities - Bloc sanitaire

Swimming pool - Piscine
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Wifi & chill zone - Zone Wifi & rélax

Waste, recycling - Déchets, recyclage
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Grote Markt - Wifi & chill zone

De Ruien - Afval, recyclage

Privé
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Werkmmaat is de uitbater van Antwerp City Camping, maar ook zoveel meer.

Met Werkmmaat leveren we maatwerk voor mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. We coachen onze Werkmmaat-collega’s naar een geschikte 
bestaande werkplek of creëren nieuwe, nuttige arbeidsplaatsen.

WIE IS WERKMMAAT?

“Bij Werkmmaat nemen we ‘investeren in menselijk geluk’ heel 
serieus. Op onze camping krijgen mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt echt de kans om door te groeien, om te laten zien 
wat ze in hun mars hebben. En dat is veel, heel veel.”

“In een ‘probleem’ zien wij een dubbele uitdaging: creatie van 
competentiegerichte jobs voor mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt én een antwoord op maat op de vraag van een 

plaatselijk bestuur.”

Stef Bossaerts
Erwin Lauriks

verantwoordelijke dossieropbouw  
en opstart City Camping Antwerp coördinator Werkmmaat

Maatwerk is ons keurmerk. De jobs 
die we aanbieden zijn uitdagend 
voor onze medewerkers en 
bereiden hen voor op een nóg 
betere tewerkstelling achteraf.

We combineren tewerkstelling met 
een individueel begeleidingstraject 
en een sterk uitgebouwd pakket 
aan opleidingen en stages bij 
bedrijven.

In nauwe samenwerking met 
lokale besturen werken we  

innovatieve projecten op maat  
uit: van het opschonen van 
fonteinen tot unieke ontdek-
kingstochten organiseren in de 
Antwerpse Ruien.

Werkmmaat is actief in de regio 
Antwerpen, Antwerpse Zuidrand 
en Lier.

Het is ons doel om onze collega’s 
te laten doorstromen naar een job 
in het gewone bedrijfsleven.

…zijn een kleurrijke ploeg van collega’s 
die ontzettend fier zijn op hun job. Met 
hun werk timmeren ze elke dag aan 
hun verdere toekomst. 

Meer over Werkmmaat vzw op www.werkmmaat.be.

… zijn een ploeg van ervaren instruc-
teurs en coaches die instaan voor de 
begeleiding op de werkvloer en nauw 
samenwerken met VDAB en OCMW’s. 

DE WERKMMAATEN...
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Werkmmaat sprong heel enthousiast 
op het campingproject omdat we voor 
ons onderdeel Toerisme Antwerpen 
al langer uitkeken naar een vierde 
luik om uit te baten naast De Ruien, 
het Steenplein en het onderhoud van 
Antwerpse fonteinen. 

Ons toerisme luik was in Lier 
al behoorlijk veelzijdig, maar in 
Antwerpen voelden we dat er iets 
ontbrak, namelijk een project met 
meer aandacht voor menselijk 
contact.

Willem Storms, projectoördinator voor 
Toerisme Antwerpen bij Werkmmaat 

Op de camping zijn er verschillende mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
aan de slag. In hun tewerkstelling streven we altijd menselijk geluk na. Hun taken 
variëren van groen- en poetswerk, tot onthaal en schrijnwerkerij en ze krijgen de 
kans om hier te groeien. Werkmmaat hanteert een combinatie van strengheid en 
openheid, die groei en bijsturing cultiveert.

De trots die onze collega’s halen uit hun werk en dit project, was zichtbaar op ons 
feestje in september, waarmee we het zomerseizoen formeel afsloten.

CITY CAMPING ANTWERP ALS ONTBREKENDE 
SCHAKEL BIJ WERKMMAAT

DE WERKMMAATFILOSOFIE AAN HET WERK OP 
CITY CAMPING ANTWERP

“Werkmmaat had geen ervaring met de uitbating van een 
camping. Voor iedereen hier was dat nieuw. Maar daardoor wilden 

we het éxtra goed doen! Het gaat hier wel over dé camping van 
Antwerpen - toch niet de kleinste stad!”

Willem Storms
projectcoördinator Toerisme Antwerpen

vertelt: “In augustus 2020 kwamen we 
voor het eerst kijken naar de camping, 
die toen eigenlijk nog in verval was. 

We kwamen snel met het idee om de 
ploeg van De Ruien en het Steenplein 
ook hier in te zetten voor onderhoud, 
groendienst, schoonmaak en onthaal. 
In maart 2021 nam ik de coördinatie 
op mij. Wie werkt waar? Wie doet 
wat? Een combinatie van planning en 
begeleiding van de medewerkers dus. 

Dorien werd camping manager, voor 
de dagelijkse werking en ik overzie 
naast het sociale aspect ook of het 
project goed loopt.”

“Het lukt ons meer dan aardig om de camping te moderniseren en heel net te 
houden en de mensen goed te ontvangen. Dat is ook nodig, want in het begin 
moesten we echt opboksen tegen de reputatie die de camping had.”

“De meeste mensen die op de camping werken of meehielpen 
bij de voorbereiding, waren op het feest aanwezig. City Camping 

Antwerp is een stukje van hen en dat is echt heel mooi om te zien. 
Ze waren opgemaakt en kwamen vol trots naar hún feest. Aan 

momenten als deze kan je het menselijk geluk meten.”

Stef Bossaerts
verantwoordelijke dossieropbouw  
en opstart City Camping Antwerp
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Hilde Van Walleghem is begeleider traject en werk bij Werkmmaat. Het is haar 
verantwoordelijkheid - in tandem met de projectverantwoordelijken - om de 
Werkmmaaten te begeleiden en ondersteunen. Ze doet dat voor een deel van de 
fietswerking en de afdeling Toerisme Antwerpen (met De Ruien, het Steenplein 
en City Camping Antwerp).

De mensen die bij Werkmmaat 
(tijdelijk) aan de slag gaan, hebben 
allemaal een bepaalde afstand tot de 
arbeidsmarkt, maar komen uit diverse 
statuten: Statuut artikel 60 van het 
OCMW, SINE-statuut (Sociale Inscha-
kelingseconomie) en LDE-statuut 
(Lokale Diensteneconomie). 

Alledrie worden ze door Werkmmaat 
begeleid in de richting van een job die 
op hun lijf is geschreven. Dat kan in 
de reguliere privésector, maar ook bij 
maatwerkbedrijven.

Werkmmaat pakt dit aan door heel 
persoonlijke parcours uit te schrijven, 
volgens zes basiswaarden.

HET PERSOONLIJKE PARCOURS VAN DE 
WERKMMAATEN OP CITY CAMPING ANTWERP 

“Wanneer iemand bij ons solliciteert, stellen wij ons een belangrijke 
vraag: kunnen wij als organisatie van betekenis zijn voor deze 

persoon op dit moment in diens leven? Is het antwoord ‘ja’, dan 
start ons traject samen.”

Hilde Van Walleghem
begeleider traject en werk

BASISWAARDE 1: PARTICIPATIE
Ons participatieve karakter zit o.a. in 
onze maandelijkse projectvergade-
ringen, waarin we de trajecten van alle 
collega’s overlopen. Daarnaast bellen 
en zien de coördinatoren, projectver-
antwoordelijken en begeleiders, elkaar 
bijna dagelijks om over dringende 
zaken te praten.

In elk project komen we elke maand 
met alle collega’s samen, om iedereen 

TRAJECTEN VOLGENS DE BASISWAARDEN

zijn zeg te laten doen. We checken 
dan bijvoorbeeld hoe het loopt en we 
bekijken wie er start, stopt of oplei-
dingen gaat volgen. Die interesse in 
elkaar en in elkaars werk, creëert een 
echt teamgevoel. 

Het formele-informele karakter van de 
camping, de ongedwongen sfeer en 
het dagelijkse ‘vakantiegevoel’ dragen 
bij aan de bespreekbaarheid van alles.

Iedereen op de camping - en bij 
uitbreiding binnen Werkmmaat - is 
gelijkwaardig. Elke persoon heeft zijn 
functie, rol en verantwoordelijk-
heden. Die verschillen, maar iedereen 
is belangrijk.

BASISWAARDE 2: GELIJKWAARDIGHEID
Zo leren alle Werkmmaaten dagelijks 
van elkaar: zowel de polyvalent 
medewerkers van de coördinatoren 
en begeleiders en omgekeerd. Die 
wederkerigheid bepaalt de omgang 
met mensen. In die omgang staat het 
woord ‘ontmoeting’ telkens centraal, 
ook met de toeristen.
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Binnen onze organisatie vormen 
projectverantwoordelijken en  
begeleiders een tandem.

De projectverantwoordelijke staat in 
voor operationele taken, zoals bijvoor-
beeld de werking op de camping of in 
De Ruien en de dagelijkse begeleiding 
op de werkvloer.

Werkmmaat combineert maatschap-
pelijke dienstverlening met sociale 
tewerkstelling. Elke collega legt bij 
Werkmmaat een omvattend  
persoonlijk parcours af, waarin  
hij/zij persoonlijk wordt begeleid  
door de projectverantwoordelijke  
en begeleider.

Werkmmaaten kennen de begeleider 
goed, want ze ontmoeten hem/haar 
al tijdens het uitgebreide kennis-
makingsgesprek in de sollicitatie. 

BASISWAARDE 3: TANDEM TUSSEN TRAJECT- EN PROJECTBEGELEIDING 

BASISWAARDE 4: PERSOONLIJKE BEGELEIDING

De begeleider ondersteunt het 
integrale traject van een persoon. 
Dat gaat van de sollicitatie bij  
Werkmmaat tot de nazorg in het 
bedrijf, waar iemand na zijn  
tewerkstelling bij Werkmmaat aan de 
slag gaat  - en alle fases daartussenin. 

Daarna is er wekelijks contact en is de 
begeleider steeds bereikbaar.

De persoonlijke aanpak komt tot 
uiting in de vele contacten en in de 
geïndividualiseerde steun op maat. 
De trajectbegeleider legt bijvoorbeeld 
contact met tweedekansonderwijs, 
gaat mee naar scholen, komt tussen 
in conflicten, helpt bij kinderbijslagfor-
mulieren, zorgt voor een voorbereiding 
van een sollicitatiegesprek en meer. 

“Bij de start van een nieuwe collega houden we een kennis-
makingsgesprek waarin we het hebben over hun achtergrond 
(privésituatie, gevolgde opleidingen, werkervaringen, vaardig-

heden, hobby’s, interesses en meer), maar ook over hun toekomst. 
Naast de vele tussentijdse gesprekken, vindt er na een jaar een 
overschouwend gesprek plaats: daarin blikken we terug op hun 

afgelegde parcours en blikken we samen vooruit. Zo krijgt de 
toekomst stap voor stap vorm.”

Hilde Van Walleghem
begeleider traject en werk

Het aantal werknemers bij City 
Camping Antwerp schommelt rond 
vijftien. Het is een combinatie van 
artikel 60’ers, LDE’ers, SINE’ers 
en jobstudenten, aangevuld met 
mensen van het team Renovatie 
en Evenementen.

Collega’s via het OCMW werken 
hier één tot twee jaar.

Collega’s uit de Lokale  
Diensteneconomie werken hier 
maximum vijf jaar voor ze door-
stromen naar een job in  
de privésector.

Mensen werken voltijds en combi-
neren een plek op City Camping 
Antwerp met werk op een andere 

locatie van Toerisme Antwerpen 
(zoals De Ruien of Steenplein). In 
dit voltijds werkrooster zitten ook 
heel wat stages en opleidingen 
vervat: bijv. tweedekansonder-
wijs, Engels, Nederlands, EHBO, 
hygiëne, brandveiligheid, groen-
onderhoud, werken op hoogte, 
individuele taalcoaching, Rijbewijs 
B en meer.

Als onderdeel van een traject is 
een Opleiding in Bedrijf mogelijk: 
collega’s blijven in dienst bij 
Werkmmaat, maar leren en werken 
op de werkvloer van een extern 
bedrijf. Dat is een extra werkerva-
ring en vaak een opstap naar een 
nieuwe, fijne job na Werkmmaat. 

WERKMMAAT-CIJFERWERK
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Iedereen wil iets in het leven en 
Werkmmaat gaat mee op zoek naar 
die intrinsieke motivatie.

Op de camping zien we hoe trots 
collega’s zijn over wat zij mee van 
nul hebben opgebouwd. Die trots en 
dankbaarheid is wederkerig en werkt 
aanstekelijk: alle Werkmmaaten zijn 
blij en tevreden wanneer collega’s 
openbloeien en fier zijn op hun werk. 
 

Sommige Werkmmaaten kampen 
met trauma’s, maar staan hier elke 
dag te werken. Er werken mensen 
uit alle windstreken, met hun eigen 
problemen en soms weinig gemeen-
schappelijke taalkennis. Toch werken 

BASISWAARDE 5: FIERHEID EN INTRINSIEKE MOTIVATIE

BASISWAARDE 6: RESPECT

Aan het begin van een tewerkstelling 
leggen we de prioriteit vaak bij stabi-
liseren en rust vinden. Dat doen we 
door flexibel met taken te schuiven, 
zodat iedereen kan ontdekken wat 
hij/zij graag doet. De echte kers 
op de taart volgt later, wanneer 
Werkmmaaten (na hun periode op de 
camping) elders een duurzame job 
vinden waar ze tevreden mee zijn.

ze dagelijks flexibel en verantwoorde-
lijk samen. Ze hebben een ingesteld-
heid waar sommige privébedrijven iets 
uit kunnen leren. Dat verdient respect. 
Respectvol omgaan met elkaar staat 
dan ook in het DNA van Werkmmaat.

“Het toffe aan mijn job is dat ik mensen kan ondersteunen om 
terug in hun kracht te staan. Collega’s kunnen hun talenten en 

vaardigheden inzetten en laten zien en dat gaat veel verder dan 
pakweg een beperkte kennis van het Nederlands.”

Hilde Van Walleghem
begeleider traject en werk

HET VERHAAL VAN KAVEH
Wie City Camping Antwerp binnenrijdt, ziet meteen het sterke werk van 

schrijnwerker Kaveh Roshandel. Zijn gouden handen zorgden voor de mooie 
houten bekleding van de receptie en het sanitair gebouw, voor de halfronde 

tafels in de tenten en de omheiningen rond de vuilnisbakken en waterputten. 
Maar zijn pronkstuk is de buitenkeuken aan de glampingtenten.

“Ik werk in het Werkmmaat-magazijn in Borsbeek als schrijnwerker, maar 
bij de opstart van de camping ben ik hier komen helpen. Dat was niet altijd 

evident want het was putje winter en heel, heel koud. De planken en de 
machines kwamen ter plaatse en wij werkten allemaal buiten. Het is tof om 

dingen te maken die mensen ook echt gebruiken tijdens hun verblijf hier.

In Iran was ik leraar biologie in het eerste middelbaar, maar schrijnwerken zit 
in mijn bloed. Mijn vader, grootvader, broer en oom hadden een schrijnwer-

kerij. Daar was het dus mijn hobby, en vandaag is het mijn beroep.

Voor dit werk had ik geen opleiding nodig, maar via Werkmmaat heb ik wel al 
cursussen gevolgd: heftruck besturen, stellingen repareren, groendienst. Ik 

ben ondertussen ook al 9 jaar bij hen bezig!

In de toekomst zou ik het liefst met hout blijven werken. Ik sta graag in het 
magazijn, het is daar fijn werken en grapjes maken met mijn collega’s. Maar 

een beetje nieuw materiaal zou wel welkom zijn (lacht). Nu hebben we alleen 
een kleine zaagtafel.

Ik ben heel trots op alles wat ik hier op City Camping Antwerp heb geplaatst. 
Ik begin gewoon met een idee in mijn hoofd, teken dat uit en begin te zagen. 
En als dat dan zo’n mooie buitenkeuken wordt, dan ben ik echt fier op wat ik 

heb gebouwd.”
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CIJFEREN AAN EEN STEVIG FINANCIEEL PLAN OPBOUW, INVESTERINGEN EN OPSTART

GUNNING VAN DE CAMPING AAN WERKMMAAT

TIJDLIJN VAN CITY CAMPING ANTWERP:  
STAP VOOR STAP

Werkmmaat was van mening dat 
de vorige camping Antwerpen 
onwaardig was. We hadden dus de 
ambitie om dit project binnen te 
halen en om de camping interna-
tionaal op de kaart te zetten. We 
kozen daarom voor een nieuwe 
naam met internationale uitstra-
ling: City Camping Antwerp.

Dankzij de ervaring en expertise 
van Stef Bossaerts konden we een 
zeer gedetailleerd financieel plan 
indienen.

Dat financieel plan was niet 
evident, omdat er heel wat kosten 
moesten gemaakt worden op  
het terrein.

Na de toekenning van het project 
gingen we meteen aan de slag 
en dat was zeker nodig: we 
vulden maar liefst zes containers 
groenafval en vijf containers met 
troep. Daarnaast stonden we 
voor nog een aantal uitdagingen: 
oude barakken, een lekkende 
hoofdwaterleiding, sanitair zonder 
warm water, gevaarlijke elektri-
sche installaties, een negatief 
brandweerattest, een ontbrekende 
loosplaats voor campers, onaf-
gebakende kampeerplaatsen, 
ongepaste publieksinkijk en ga zo 
maar even verder.

Het dossier werd finaal door stad 
Antwerpen gejureerd en kwam bij 
ons terecht.

Vervolgens gingen we in onder-
handeling met stad Antwerpen en 
AG Vespa over de opstart van de 
camping. Dat kwam heel correct 
en op korte termijn in orde. Stad 
Antwerpen en AG Vespa zijn 

Creatie financieel plan Opbouw, investeringen en opstartGunning van de camping  
aan Werkmmaat

In de oproep stond een jaarlijkse 
fee van € 18.000 voor de uitbating 
van de camping. Gelukkig hebben 
we deze kosten kunnen vermin-
deren met de inveseringen die we 
uitgevoerd hebben om de camping 
terug op punt te zetten (voor een 
totaal van 70.000 euro).

Ter vervollediging van het dossier, 
nodigden we t-Kompas uit om 
mee te werken. Hun ervaring met 
coördinatie van grootschalige 
campings (zoals o.a. die van 
Pukkelpop), hielp enorm om onze 
marketing en communicatie op 
niveau te brengen. 

Dankzij vereende krachten 
hebben we de camping weten 
opwaarderen door te doen wat 
moest gebeuren. Hiervoor konden 
we rekenen op de steun van heel 
wat medewerkers van Werkmmaat, 
waaronder ons klusteam. 

De oude sanitaire installatie was in 
totaal verval. Die haalden we weg 
en vervingen we door een nieuwe 
semi-industriële installatie.

zeer moderne bedrijven die met 
korte lijnen werken wanneer er 
principiële beslissingen moeten 
genomen worden. Verder zijn ze 
juridisch-technisch ook volledig in 
orde. 

Eind oktober 2020 werd uiteindelijk 
afgeklopt dat we van start konden 
gaan met de camping.

“Na maanden isolatie door Covid, kwamen we met een team 
van vijftien mensen samen om de camping op te bouwen - bij 

vriestemperaturen! Die timing maakte dat erg waardevol. Samen 
werken, samen denken, samen handenarbeid uitvoeren en vloeken 

op de winter.”

Willem Storms
projectcoördinator Toerisme Antwerpen
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Naast de investeringen in het sani-
tair, werden ook andere gebouwen 
met steigerhout aangepakt. We 
plaatsten glampingtenten en 
bakenden de waterplaatsen af 
met hout. Zo hebben we een leuke 
sfeer gecreëerd om de camping 
klaar te maken voor bezoekers. 

De toegangspoort werd voorzien 
van een digitale code, zodat 
kampeerders automatisch toegang 
hebben tot de camping.

Samen met onze ICT partner 
ontwikkelden we een digitaal 
boekingsysteem waarbij klanten 
op een vlotte manier hun reser-
vatie kunnen plaatsen, betalen 
en een factuur met bevestiging 
ontvangen.

We kregen een subsidie van stad 
Antwerpen om de tewerkstelling 
aan te zwengelen - ons grootste 
doel als socio-economische 
organisatie. Dankzij die subsidie 
konden we onmiddellijk investeren 
in de aanwerving van mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt.  

Bij Toerisme Vlaanderen konden 
we beroep doen op een  
subsidie en lening voor de  
diverse investeringen. 

De samenwerking met Stad 
Antwerpen verliep heel vlot: hun 
organisatie is volledig bij de tijd en 
de aanbesteding was technisch 
en administratief volledig in orde. 
Ook de procedures, looptijden, 
administratie, toewijzing en  
onderhandelingen achteraf,  
verliepen perfect. 

We zorgden voor het rechttrekken 
van de ontbrekende vergunningen, 
waaronder het brandweerattest 
en de erkenning van Toerisme 
Vlaanderen.

Op 1 april 2021 opende City 
Camping Antwerp de deuren voor 
publiek: de start van een succesvol 
eerste seizoen.

Stef Bossaerts geeft de coör-
dinatie van het campingproject 
uiteindelijk door aan Willem Storms 
en Dorien Nuyts. 

BASISWAARDE 3: TANDEM TUSSEN TRAJECT- EN PROJECTBEGELEIDING “Een camping wordt beoordeeld op het warme water. Willen 
meerdere bezoekers tegelijkertijd warm water gebruiken, dan  

moet dit anno 2021 kunnen. Daarom investeerden we fors in de 
sanitaire installatie.”

Stef Bossaerts
verantwoordelijke dossieropbouw  
en opstart City Camping Antwerp

Opbouw, investeringen en opstart
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HET VERHAAL VAN JESSICA
Eén van de kloppende harten van Antwerp City Camping is Jessica Gomis, 
die instaat voor de groen- en onderhoudsdienst. Het is dankzij haar dat het 

gras er zo groen bijligt, de douches en toiletten blinken en de glamping-
tenten altijd tiptop in orde zijn. Het was dan ook ooit haar droom om in de 

toeristische sector te werken, en in het contact met de kampeerders kan ze 
helemaal haar ei kwijt. 

“Ik ben heel klantgericht. Dat is wie ik ben. Doordat ik mij zo kan inleven in 
mensen, kan ik hen ook goed helpen. Ik sta de bezoekers te woord waar ik 

kan en zorg ervoor dat het sanitair en terrein voldoet aan alle verwachtingen. 
Misschien komt dat doordat mijn vader zelfstandige was, of door mijn Waalse 
volksaard? Het feit dat ik hyperactief ben en overal werk zie, komt ook goed 

van pas!

Op 3 november 2020 startte ik bij Werkmmaat, onder artikel 60 van het 
OCMW. Het was de bedoeling dat ik in De Ruien ging staan, maar door  

Covid kwam ik op het Steenplein terecht voor de schoonmaak. Dat was ok, 
maar ik voelde dat ik wel wat meer uitdaging en variatie kon gebruiken.  

Toen Stef van Werkmmaat het campingproject aan mij voorstelde, was ik 
meteen enthousiast.

Ik sta dus al op de camping sinds dag één: onkruid wieden, gevallen 
bladeren wegvoeren. Je gelooft niet hoeveel kruiwagens vol!

Ik haal enorm veel voldoening uit mijn werk hier. Het is gevarieerd, ik mag 
initiatief nemen, en ik mag vaak alleen werken. Er wordt vertrouwd op mijn 
capaciteiten. Dorien zet ‘s avonds op het krijtbord waarmee ik de volgende 

ochtend kan beginnen: grasmaaien, bloemen planten, de glampingtent 
opschonen, het onthaal netjes houden.

Die verantwoordelijkheid, gecombineerd met het contact met de toeristen, 
dat is top! Ik heb zelfs eens een uur de kinderen op de camping geëntertaind 
toen ik zag dat ze op hun telefoon zaten te tokkelen. Dat was superleuk, de 

ouders vonden dat ook.

Als 47-jarige heb ik veel levenservaring. Bovendien ben ik een echte 
plantrekker. Moet ik een nieuw elektrisch apparaat bedienen, zoals een 

bosmaaier? Dan probeer ik dat eerst zelf, voor ik hulp vraag.

Het tofste aan hier werken? Van alles! Vanmiddag heb ik iets leuks, een 
opleiding reanimeren en defibrilleren van het Rode Kruis. Maar ook het 
contact met mijn collega’s is super. Ik ben enorm dankbaar dat ik mag 

samenwerken met mensen uit bijvoorbeeld Afghanistan. Ik heb veel respect 
voor hen, en omgekeerd.

In een ver verleden studeerde ik toerisme en hotelmanagement.  
Ik ben zo blij dat ik uiteindelijk toch in die sector ben beland. De sfeer op de 
camping maakt mij gelukkig, ik kom hier tot rust. Tot rust komen op je werk! 

Geloof je dat?”
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Communicatiebureau t-Kompas is 
gespecialiseerd in evenementen en 
creatieve projecten met een maat-
schappelijke meerwaarde. Voor de 
uitbating van City Camping Antwerp 
zijn ze de belangrijkste partner van 
Werkmmaat.

Wim Dekoning van t-Kompas vertelt:

“Ik beheer de website en alle evene-
menten van City Camping Antwerp 
en communiceer rechtstreeks met 
de communicatieverantwoordelijke 
binnen de Stad Antwerpen. Maan-
delijks neem ik drie dagen de job van 
Dorien als camping manager op mij.

Tussen 22 december en 9 januari run 
ik op m’n eentje de wintercamping. 
Om een wintersfeer op te roepen 
en zoveel mogelijk mensen naar de 
camping te krijgen, zorgde ik onder 
andere voor een aangepast logo 
met dennenboom en voor een leuke 
tekening van de camping met de 
winterfestiviteiten in Antwerpen op de 
achtergrond. We organiseren ook een 
winterbarbecue en een kroegentocht. 

Dit winterproject valt in de sluitingpe-
riode van Werkmmaat tussen kerst en 
nieuw, waardoor ik het alleen opvolg. 
Voor versiering en schoonmaak van 
het terrein schakelen we natuurlijk 
weer Werkmmaaten in.

t-Kompas raakte betrokken bij dit 
project toen Werkmmaat iemand 

zocht om mee de aanbesteding te 
schrijven en vervolgens de camping 
uit te baten. Ik had al wat ervaring in 
toerisme en focus mij vooral op crea-
tieve projecten met een maatschap-
pelijke insteek. Dus die match was 
er meteen. Ik regel bijvoorbeeld de 
medische logistiek op de Dreamland 
camping van Tomorrowland. Ik ken 
dus wel wat van decor, voorzieningen, 
sfeerschepping, enzovoort. Dat was 
zeker nuttig tijdens de opbouw van 
het terrein.

Bovendien ben ik zelf van Linkeroever, 
dus dit is echt thuiskomen voor mij. 
En dat niet alleen, we schreven in de 

DE ROL VAN T-KOMPAS IN  
CITY CAMPING ANTWERP
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aanbesteding dat we de buurt bij ons 
project wilden betrekken, en dat doen 
we ook zeer actief met bijvoorbeeld 
onze foodtrucks op vrijdag.

We steunen ook de lokale onder-
nemers op Linkeroever door onze 
kampeerders kortingbonnen te geven 
bij de minigolf, het plaasj-café, de 
bakker, de plaatselijke supermarkt, 
enzovoort.

De bezoekers die snappen dat City 
Camping Antwerp een sociaal project 
is, vinden dat geweldig, maar we 
vestigen er niet té veel aandacht op. 
Onze mensen willen gewoon hun job 
kunnen uitvoeren, en hoeven daarvoor 
niet telkens in the spotlight te staan.

Een project als dit moet deels 
commercieel bestuurd worden, 
anders werkt het niet. De combinatie 

van de socio-economische ervaring 
van Werkmmaat, de subsidiëring van 
de stad en Toerisme Vlaanderen en 
de commerciële blik van t-Kompas, 
maken van City Camping Antwerp het 
succes dat het is.

Mijn eigen grootste motivatie, is het 
contact met de medewerkers. De 
verhalen uit hun verleden zijn soms 
echt om stil van te worden. En het 
inspireert mij. Het is echt nodig om 
onze medewerkers in hun waarde 
te laten blijven, zonder dat we dit 
continu uitlichten en benadrukken.

t-kompas heeft de ambitie om 
Werkmmaat in te schakelen voor 
een aantal projecten, zoals voor een 
cultuurcafé in Hoboken.Onze visies 
matchen met elkaar. We willen samen 
mensen kansen geven, dus er gaan 
zeker nog dingen volgen.”   

BASISWAARDE 3: TANDEM TUSSEN TRAJECT- EN PROJECTBEGELEIDING 

DAGELIJKSE WERKING VAN CITY CAMPING ANTWERP

Van bij de start wilden we breken met 
het vroegere karakter van de camping. 
City Camping Antwerpen profileert 
zich als rustige, toeristische camping 
voor korte verblijven. Het is dus geen 
verblijfplaats voor lange periodes.

Iedereen is welkom. We ontvangen 
hier zowel Antwerpenaars die de 
drukte van de stad even willen 
ontvluchten, als families uit het 
buitenland. Dankzij de unieke ligging 
op linkeroever kan je hier genieten 
van de rust en stilte, maar vind je ook 

DOELGROEPEN, LOKALE VERANKERING EN TOEGANKELIJKHEID

“We krijgen hier veel Antwerpenaren over de vloer, die gewoon 
even weg willen zijn. Na een verblijf van twee dagen, lijkt het voor 
hen soms of ze twee weken op vakantie zijn geweest. Dat is iets 
positiefs dat we leerden uit corona: dat we meer beseffen dat je 

het soms niet ver moet zoeken om te kunnen genieten.”

Dorien Nuyts
projectverantwoordelijke camping

genoeg ambiance in het bruisende 
stadscentrum van Antwerpen.

We zetten sterk in op lokale veranke-
ring. Op vrijdag kunnen campingbe-
zoekers genieten van verschillende 
foodtrucks van lokale ondernemers. 
Daarnaast komt er geregeld een 
bandje spelen en passeert hier regel-
matig een ijskar. We onderhouden ook 
nauwe banden met Minigolf Beatrijs, 
de horeca in de buurt en de lokale 
bakker voor de bakkersdienst.
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BASISWAARDE 3: TANDEM TUSSEN TRAJECT- EN PROJECTBEGELEIDING 

HET VERHAAL VAN DORIEN
Dorien Nuyts wordt in de wandelgangen omschreven als ‘de gouden vondst 
van City Camping Antwerp’. Niet moeilijk, want deze enthousiaste camping 
manager begon zonder ervaring aan dit project, maar speelt een grote rol in 

het succes ervan.

“Ik was een lange tijd werkloos en speelde wel met het idee om ergens een 
camping te openen in Frankrijk of de Ardennen, maar ik was nog iets te 

jong voor zo’n grote investering. Ik had ook gezien dat AG Vespa een nieuwe 
concessiehouder zocht voor de camping op linkeroever maar dat was een 

te ingewikkeld dossier voor mij. Maar toen ik zag dat Werkmmaat het dossier 
had gewonnen, nam ik wel meteen contact met hen op. Ik wilde gewoon 

heel graag op de camping werken!

Heel zot dat ze meteen in mij de camping manager zagen, ik had immers 
nog geen ervaring. Ze hebben me een grote kans gegeven en laten me 

ook heel vrij. Werkmmaat volgt de financiën op, maar ik ben vrij om zelf in 
te vullen hoe ik het hier aanpak, volgens mijn visie op de werking van een 

camping. Van de instagram tot de activiteiten en de ‘ambiance’.

Het is fantastisch om hier te werken: de bezoekers zijn ‘op verlof’ dus altijd 
goedgezind. Dat ze soms denken dat ik een jobstudent ben, dat vind ik niet 

erg. Ik ben dan wel jong, maar ik word hier wel serieus genomen. 

Omdat ik zelf zoveel van kamperen houd, heb ik altijd een raakvlak met de 
gasten. ‘s Avonds zet ik er mij soms bij met een pintje. Gewoon dat simpele, 

basic vakantiegevoel, ik vind dat geweldig. Vuurtje aan, iets koken, in je 
campingstoel zitten in het zonnetje: meer moet dat niet zijn. De eerste twee 

maanden ben ik hier zelfs altijd blijven slapen, gewoon omdat ik hier zo 
graag was! 

Ik kom dagelijks in contact met mensen uit heel Europa: mensen uit Oekraïne 
die met de fiets komen, Nederlanders in een busje of een huisdokter van 
achter de hoek op Linkeroever. Ik hoor zoveel verschillende verhalen en 

uit die contacten kwamen ook echt al vriendschappen voort, zoals met de 
bekende ‘Nomad Family’!”

37
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BASISWAARDE 3: TANDEM TUSSEN TRAJECT- EN PROJECTBEGELEIDING 

Voor buitenstaanders lijkt de werkomgeving op City Camping Antwerpen 
misschien casual en ontspannen, maar schijn bedriegt. Een strakke planning en 
strikte afspraken zijn cruciaal.

Om de mensen van Werkmmaat een bepaalde werkmentaliteit aan te leren, zijn 
een duidelijke structuur en heldere procedures nodig. Van bij de start zijn alle 
verzamelde ideeën en afspraken in procedures gegoten. Die worden bewaard in 
de rode map, die iedereen kan raadplegen. Daardoor kunnen mensen de  
belangrijke basistaken zelfstandig overnemen zonder dat er extra uitleg nodig 
is. Zo komt er tijd vrij voor het management om hun taken uit te voeren. Het 
stimuleert bovendien het vertrouwen en de zelfstandigheid bij de werknemers.

Naast duidelijke procedures, vereist een project zoals City Camping Antwerpen 
een goede coördinatie. Daarom werd er gekozen voor een combinatie van 
aanspreekpunten en coördinaten: Dorien als camping manager, Willem als 
algemeen coördinator bij Toerisme Antwerpen en Hilde als trajectbegeleider. Elke 
maand is er een stuurgroepvergadering om de prioriteiten en de werking van de 
camping te overlopen.

VISIE EN STRUCTUUR

Adres-, contact- en facturatie- 
gegevens van City Camping 
Antwerp en Werkmmaat.

Contactgegevens van alle 
coördinatoren, nooddiensten, 
reparatiediensten, vervoerdiensten 
en partners.

De login-gegevens van computer-
programma’s, uitzendkantoor en 
andere platformen.

Praktische info over de kampeer-
plaatsen en de prijzen.

Checklist voor het onthaal van 
de kampeerders: wat mag je niet 
vergeten te vertellen?

Standaard antwoorden voor 
onthaal en telefonisch contact, 
bijvoorbeeld over reservaties en de 
LEZ-zone.

Stappenplan voor een nieuwe 
reservatie in het computer- 
programma.

Stappenplan voor het klaarmaken 
van de glampingtenten.

Mogelijke taken voor tijdens ‘dode’ 
momenten, zoals: sanitair contro-
leren, afvalcontainers nakijken 
op correcte sortering, activiteiten 
kinderanimatie uitwerken, kruiden 
en bloemen wateren, huurfietsen 
checken, enzovoort.

Alle nodige info over  
de broodservice.

Alle nodige info over  
het fietsverhuur.

De procedures voor de  
schoonmaak van de verschillende 
locaties.

DE PROCEDUREMAP SCHEPT DUIDELIJKHEID
Structuur, regelmaat en transparantie zijn belangrijk in de communicatie met en 
de ontvangst van toeristen, maar ook voor de dagelijkse stabiliteit op het werk. 
Daarom ligt de rode proceduremap aan het onthaal, waarin elke mogelijke vraag 
van de Werkmmaaten beantwoord wordt:
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BASISWAARDE 3: TANDEM TUSSEN TRAJECT- EN PROJECTBEGELEIDING 

“Ik werkte al voor Werkmmaat in De Ruien toen ik hoorde dat de organisatie 
de camping had overgenomen. Dat kwam als een echte verrassing omdat ik 
er zelf twee weken in een caravan woonde na mijn aankomst in Antwerpen. 

Maar in die tijd was de camping niet zo goed onderhouden.

Wij hebben die hele winter heel hard gewerkt aan de voorbereidingen van de 
heropening. Gras gemaaid, stenen geplaatst, plaatsen gemarkeerd, omhei-

ningen gebouwd. Echt alles.

Het was altijd de bedoeling dat ik een onthaalfunctie zou uitoefenen. In De 
Ruien begeleid ik toeristen door de tunnels en ik heb er het eerste basisjaar 

van de stadsgidsenopleiding opzitten, vergoed door Werkmmaat. Die 
vaardigheden en Nederlandstalige klantvriendelijkheid kan ik hier oefenen  

en ontwikkelen.

In De Ruien werk ik al drie of vier jaar en nu kom ik dus ook twee dagen per 
week naar de camping. Ondertussen zit ik in een speciale module ‘Engels 

voor gidsen’. Heel interessant, over hoe je specifieke Vlaamse dingen in het 
Engels benoemt.

Ik vind het heel fijn om aan deze kant van de Schelde te komen werken. 
De camping ligt vlak bij de stad, maar lijkt er toch ver buiten te liggen. 

Het leukste van al zijn de vele vogels en dieren hier. Konijnen of eksters, ik 
probeer de vriend te worden van alle dieren (lacht). Die natuur vormt een 

mooie afwisseling, naast de toeristen natuurlijk. Meestal zijn dat hele warme 
en leuke mensen.

In Indië heb ik ook als gids gewerkt en daar is dat echt een voltijdse baan. In 
Vlaanderen is dat eerder een bijbaan voor gepensioneerde leerkrachten en 

professoren. Maar ik hoop dat ik er in de toekomst toch mee aan de slag kan, 
misschien in bijberoep.

Ik ben echt trots op alles wat wij hier verwezenlijkt hebben op de camping.  
Ik kan dan ook eerstehands getuigen over het verschil met vroeger!” 

HET VERHAAL VAN MAKSIM
Aan het onthaal van City Camping Antwerp is de kans groot dat je in vlot 

Nederlands, Engels of Russisch wordt ontvangen door Maksim. Deze stads-
gids-in-opleiding kent de locatie als geen ander. Het was immers zijn eerste 

verblijfplaats toen hij zeven jaar geleden naar België kwam. Ondertussen is er 
heel wat veranderd. Voor Maksim, en ook op de camping.

In Google zitten we op een 3,2 
score. Dat kan nog beter, maar we 
komen van een 2,8 ten tijde van 
de vorige uitbaters. We gaan dus 
zeker omhoog en dat wil wel iets 
zeggen.

We krijgen veel goede reacties 
over de orde en de netheid van het 
sanitair en het terrein.

We horen enorm vaak positieve 
feedback over het personeel en 

de vriendelijkheid. Dat is dan ook 
altijd met open armen. Er is ook 
altijd permanentie om oplossingen 
te zoeken voor problemen of 
bezoekers wegwijs te maken op de 
camping en in de stad.

Het decor en de ligging ten 
opzichte van de stad zijn plus-
punten die door de bezoekers erg 
worden geapprecieerd.

RESULTATEN EN BEOORDELINGEN
De reacties op City Camping Antwerp zijn overwegend positief.

De enige terugkomende negatieve commentaar heeft te maken met geluidsover-
last van Strandwerpen. Dit pakken we aan, samen met het stadsbestuur.
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BASISWAARDE 3: TANDEM TUSSEN TRAJECT- EN PROJECTBEGELEIDING 

“Echt een cadeautje, deze 
camping”, een greep uit de  
Googlereviews:

Van stad Antwerpen hebben we gunning gekregen om de camping uit te baten 
voor het seizoen van 2021 en 2022. De kans is zeer groot dat we ook in 2023 de 
camping verder mogen uitbaten. Er is wel nog zeker groeimarge mogelijk, want 
buiten enkele weekends was de camping nooit volledig volgeboekt.

Totale omzet in 2021: 230.798 euro.
Verblijf +18 jaar: 14.025 kampeerders.

Verblijf –18 jaar: 934 kampeerders.

CIJFERS EN GROEI

“De camping kan heel mooie cijfers voorleggen, beter dan wat er 
gebudgetteerd was. Dat is belangrijk en hoopvol voor de toekomst. 

En goed voor de ondernemers hier.”

Stef Bossaerts
verantwoordelijke dossieropbouw  
en opstart City Camping Antwerp

KLANTENBEOORDELINGEN

“We hebben twee nachten in de 
glampingtent overnacht. Alles 
was netjes en keurig en alles was 
aanwezig wat we nodig hadden. Er 
is een buitenkeuken met koelkastje 
en een kacheltje. Er lagen zelfs extra 
dekens. Met de waterbus ben je voor 
€1 op en neer naar Antwerpen. Echt 
een aanrader als je Antwerpen wil 
bezoeken.”

“Dit is een hele leuke stadscamping. 
We kwamen met onze twee dochters. 
We wonen hier zelf maar 20 minuten 
vandaan maar met alle strenge 
coronaregels vonden we dit een 
leuke uitstap. Onze kinderen hebben 
kunnen spelen en kunnen tekenen op 
het asfalt. Vriendelijk personeel met 
aandacht voor netheid. Alles is er wel 
in de buurt, en soms moet het niet 
meer zijn dan dat!”

“Zeker een aanrader, echt een 
toplocatie. Niet meer te vergelijken 
met de vorige camping. Van het oude 
blijft niets meer over, volledig opnieuw 
heraangelegd. Nieuw sanitair gebouw 
met nette douches en toiletten en het 
personeel is super vriendelijk. Voor 
een city camping is de prijs normaal. 
Je hebt alles in de onmiddellijke 
omgeving: strand, restaurantjes, 
supermarkt en metro. Prachtig om te 
wandelen of fietsen langs de Schelde. 
En met de voetgangerstunnel kom je 
zo in bruisend Antwerpen.”

“Wat een zalige camping. Door de 
prachtige voetgangerstunnel zit je zo 
in de stad. Ze zijn er heel vriendelijk en 
het is er heel netjes.”

STARSTARSTARSTARSTAR

STARSTARSTARSTARSTAR

STARSTARSTARSTARSTAR STARSTARSTARSTARSTAR
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“Geweldige plek, een oase in de 
drukte. Met het veer over naar 
Antwerpen, echt een cadeautje deze 
camping. Personeel is super, ze doen 
alles voor de gasten. En heerlijke 
broodjes in de ochtend. Zeker voor 
herhaling vatbaar.”

“Prachtige locatie, mooi gerenoveerd, 
toffe ontvangst! 4,5 ster (Google werkt 
niet met halfjes). Dé plek als je dicht 
bij Antwerpen wil kamperen - leuke 
sfeer. Ook een leuk verhaal achter de 
vzw die de camping uitbaat.”

“Deze rating heeft vooral te maken 
met de locatie en de vriendelijke 
mensen van de camping. Het is  
netjes en de plekken waren ruim. Er is 
bijna geen betere locatie te bedenken 
om Antwerpen te ontdekken, terwijl 
het nog relatief rustig is op de 
camping zelf.”

“Mooie camping, heel vriendelijk 
onthaal, proper sanitair, kwartiertje 
wandelen naar de overzetboot.  
Ligt vlak bij het strand van sint 
Anneke, mooi!!!”

HET VERHAAL  
VAN DE GASTEN
Wie op een zonnige september- 
ochtend over het campingterrein 
wandelt, komt alleen blije gezichten 
tegen. En achter elk blij gezicht zit een 
verhaal. De gasten vertellen:

“Wij komen uit Zwitserland en rijden 
met onze camper heel Europa door. 
We gingen vier dagen in Antwerpen 
blijven, maar hebben nog een extra 
nachtje geboekt? Antwerpen is echt 
een heel, heel leuke stad.

De camping is heel net en  
vlak bij de stad, dus wij zijn  
zeer tevreden klanten!”

“Hele fijne camping. Vlak naast een 
skatepark (Yes!), heel rustig voor een 
stadscamping en langs de voetgan-
gerstunnel ben je op 10 minuten in 
de stad. Misschien moeten ze alleen 
wat meer reclame maken voor hun 
fietsverhuur. Voor amper € 2 heb je 
hier al een hele dag een fiets! Dat 
zou wel meer aangeprezen mogen 
worden. Oh! En een bierautomaat, 
met Belgische speciaalbieren!”

Peter & Sandra, Freiburg, Zwitserland

Lennert, Oostdijk, Nederland

STARSTARSTARSTARSTAR

STARSTARSTARSTARSTAR STARSTARSTARSTARSTAR

STARSTARSTARSTARSTAR
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“Het is leuk dat mensen elkaar hier op 
een spontane manier vinden. Vorig 
weekend was er bijvoorbeeld een 
groep jonge Nederlanders: de ene 
had een oldtimer limousine waarin hij 
sliep, de andere een oldtimer pick-up 

“We hebben hier twee nachten 
gestaan. Er was wel wat lawaai 
vannacht, maar nu is het heel rustig. 
Echt een mooie camping en ideaal 
gelegen, eigenlijk lekker rustig voor 
een stadscamping.

We zijn op fietsvakantie vanuit 
Utrecht. Eergisteren waren we nog in 
Brussel. En nu weer op de fiets naar 
huis, met een tussenstop in Breda.”

“We hebben hier ook al veel jeugd-
bewegingen gehad, of mensen die 
regelmatig terugkomen. Maar een 
van de leukste momenten vond ik 
de Nomad Gathering. The Nomad 
Family, een familie die al sinds 2008 
rondtrekt in hun camper, hebben 
hier hun laatste nacht als nomaden 
doorgebracht. 

Zij gingen verhuizen naar een 
vaste stek in Zweden en hadden 
hun afscheid hier georganiseerd. 
Al hun vrienden en familie zijn 
langsgekomen, ‘s avonds was er 
een bluegrassband, ze hebben hun 

Dorien Nuyts,  
projectverantwoordelijke camping

Dorien Nuyts,  
projectverantwoordelijke camping

Jamie & Lucas, Utrecht, Nederland

laatste avondmaal aan hun camper 
doorgebracht met een perfecte 
zonsondergang op de achtergrond, ... 
Dat was een heel mooi moment. 

Ik heb met hen op korte tijd een heel 
goede band gekregen, in de winter 
ga ik hen bezoeken in Zweden. Dat 
gebeurt wel vaker, dat ik hier mensen 
ontmoet die ik nadien nog regelmatig 
terugzie. 

Het is heel fijn dat je op korte tijd zo’n 
band met mensen kunt opbouwen, en 
dat die banden ook blijven bestaan.”

waarin hij achteraan een tentje 
had gezet, nog een andere had een 
caravan met koeienvlekken op…”
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DE TOEKOMST VAN CITY CAMPING ANTWERP
TOEKOMSTPLANNEN

We blijven proactief uitkijken 
naar manieren om ons 
aanbod en onze werking te 
verbeteren. 

In de toekomst willen we  
City Camping Antwerpen blijven 
verbeteren. Zo spelen we met het 
idee om verschillende gezamelijke 
hoekjes te creëren, zoals een hoekje 
met kippen en andere kleine dieren en 
langs de andere kant een barbecue. 

Daarnaast willen we meer plekken 
afbakenen met bloembakken, om alles 
nog wat fleuriger te maken.

Op vlak van beleving en activiteiten 
willen we blijven evolueren. We denken 
concreet aan een vertelavond over de 
stad met Maksim en eventueel andere 
stadsgidsen, in het Nederlands, Frans 
en Engels. Verder willen we zeker nog 
een aantal extra toffe evenementen 
naar de camping halen.

De glampingtenten zijn redelijk prijzig 
en niet geschikt voor gezinnen, 
vandaar dat we nog meer  
mogelijkheden en accomodaties 
willen voorzien om te verhuren. 

We denken er bijvoorbeeld aan om  
een oude caravan of bungalow in  
te richten, want die vraag krijgen  
we regelmatig. 

Daarnaast zal ook het sanitair 
een stevige opfrissing krijgen.

49
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TIPS EN LESSEN UIT DE PRAKTIJK

We zijn in dit verhaal gestapt met 
grootse plannen en veel goesting. 
Dankzij de inzet van al onze mensen is 
het een groot succes geworden. Dat 
heeft ons als team en enorme boost 
gegeven. Het bevestigt dat we de 
juiste mensen hebben om zo’n groots 
en ambitieus project aan te pakken.

Tijdens dit project hebben we heel 
wat lessen geleerd die niet alleen 
onze organisatie, maar ook andere 
socio-economische organisaties 
kunnen helpen om grote projecten 
met verschillende stakeholders 
succesvol te maken.

Dit naslagwerk over de werking van 
City Camping Antwerpen kwam tot 
stand dankzij de fijne interview- 
gesprekken met ...

Hilde Van Walleghem
Kaveh Roshandel
Stef Bossaerts
Maksim 
Willem Storms
Jessica Gomis
Dorien Nuyts
Wim Dekoning

Betrek iedereen van bij de start 
actief bij het project. Zo is iedereen 
enthousiast om er de schouders 
onder ter zetten.

Maak duidelijke afspraken en zorg 
voor een goede structuur. Zo weet 
iedereen wat er verwacht wordt 
en durven en kunnen mensen 
verantwoordelijkheid nemen.

Verlies nooit het sociale aspect  
uit het oog. Luister naar ideeën 
van je eigen mensen en geef ze 
het vertrouwen om zelf zaken uit 
te werken.

Creëer een stevige band met het 
reguliere commerciële circuit. 

Betrek lokale handelaars en durf 
commercieel denken. Als je enkel 
afhankelijk bent van subsidies 
en giften, ben je heel kwestbaar. 
Houd er rekening mee dat subsi-
dies kunnen verdwijnen. Door het 
sociale aspect aan het commer-
ciële te koppelen, realiseer je een 
betere risicospreiding.

Omarm de mogelijkheden van 
sponsoring. Ook in de sociaal- 
economische sector biedt dit heel 
wat mogelijkheden. Zo wordt je 
organisatie meer zelfbedruipend 
en kan je ook zonder subsidies 
blijven voortbestaan.

LESSONS LEARNED

MET DANK AAN:
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Werkmmaat vzw
Luchthavenlei 7A
2100 Deurne
www.werkmmaat.be

City Camping Antwerp
Jachthavenweg 6
2050 Antwerpen
www.citycampingantwerp.be
Facebook Instagram

linkedin


