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WERKGEVER IN MIJN BUURT

Wil je je als werkgever graag lokaal 
positioneren en impact creëren, 
gevolgd door een concrete instroom 
van kandidaten?

 Kies dan voor onze oplossing 

 ‘Werkgever in mijn buurt’.

We combineren:

  het grote bereik van Het Laatste Nieuws 
  om jouw verhaal te brengen

  de gerichte performantie van onze jobformule 
  Full Network Job om meteen sollicitaties te ontvangen
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WERKGEVER IN MIJN BUURT

Formules.

Local Impact.

Jouw verhaal als werkgever op 
een ½ pagina in de regionale 
katern van Het Laatste Nieuws

Jouw vacature online in een 
Full Network Job-formule

Local Impact plus.

Jouw verhaal als werkgever op 
een ½ pagina in de regionale 
katern van Het Laatste Nieuws

Jouw vacature online in een 
Full Network Job-formule

Jouw verhaal als native artikel 
online op HLN.be ‘in de buurt’ 
en op Facebook.

FORMULE

1
FORMULE
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WERKGEVER IN MIJN BUURT

Laat een van je medewerkers zijn verhaal vertellen: wat maakt 
werken voor jouw organisatie zo fijn, misschien zelfs uniek? 
Met een oprechte getuigenis overtuig je altijd. Én blijf je in het 
hoofd zitten van potentieel geïnteresseerde kandidaten.

Wil je vandaag het verschil maken en bij kandidaten in het oog springen als 
potentiële werkgever, dan moet je gaan tonen wie je bent als werkgever, 
wat jullie troeven en waarden zijn. Zeker in de huidige tijden zoeken 
kandidaten naar authenticiteit, naar een een werkgever waarmee ze zich 
kunnen associëren.

Local Impact.FORMULE

1

Jouw verhaal in de regionale katern 
van Het Laatste Nieuws
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WERKGEVER IN MIJN BUURT

Hoe gaat dit in zijn werk? Heel simpel:

In een video-gesprek bespreken we welk verhaal je
wil brengen en welke medewerker je aan het woord 
wil laten komen.

We sturen een journalist en fotograaf ter plaatse 
voor het interview en de bijhorende fotoshoot.

Het resultaat, jouw verhaal, wordt in een herkenbare 
Jobat-template gegoten. 

 

Jullie krijgen het materiaal ook ter beschikking voor 
gebruik op jullie eigen kanalen.

1

2

3

4

Local Impact.FORMULE

1

Jouw verhaal in de regionale katern 
van Het Laatste Nieuws
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WERKGEVER IN MIJN BUURT

Dedicated ruimte voor je belangrijkste 
openstaande vacatures.

Het resultaat:

 Jouw verhaal op ½ pagina (218H x 290B)
 
 In de regionale katern van jouw voorkeur
 
 In Het Laatste Nieuws

   De grootste krant van Vlaanderen met
   1.382.350 lezers per dag (print + digitale versie)

«Intieme sfeer van 
chic boetiekhotel»

H
et koppel woonde 
vroeger wat verder-
op in deze straat. Ze 
hadden er een ruim 

appartement, maar misten er een 
beet-je groen en privacy. Toen 
deze woning te koop kwam te 
staan, twijfelden ze geen seconde. 
«De kans om in de stads-kern een 
vrijstaand huis te kopen, is klein. 
Als die zich voordoet, moet je ze 
grijpen», vindt Andy. Omdat het 
huis van zo’n zestig jaar weinig 
charme had en fl ink verouderd 
was, voerden hij en zijn partner 
een zeer grondige make-over uit. 
Op enkele muren na werd alles 
vernieuwd. Interieurarchitect 
Bart Appeltans, bekend van het 
vier-programma ‘Blind Gekocht’, 
bedacht een compleet nieuwe 
indeling, afgestemd op de be-
hoeftes van de bewoners. Ook 
Andy droeg zijn steentje bij. «We 
zijn maar met z’n tweetjes en le-
ven anders dan een traditioneel 
gezin. In plaats van de klassieke 
opsplitsing gooiden we alles open 
om een loftsfeer te creëren.» En 
dat is goed gelukt, dankzij twee 

imposante vides die van elkaar 
gescheiden zijn door een grote 
koker. Zo krijg je de indruk in 
een verbouwde fabrieksloods te 
staan. Door het open zicht bij het 
binnenkomen en de kijkassen op 
strategische plaatsen oogt het in-
terieur ook ruimer dan het is. 

Elk detail telt 
Is de nieuwe indeling al knap, 
dan is het oog voor detail dat bij 
de afwerking kwam kijken rond-
uit in-drukwekkend: stopcontac-
ten die in de kast geïntegreerd 
zijn, de uitblaasmondjes van het 
ventilatiesysteem die onzicht-
baar in de wand zijn weggewerkt, 
het ontbreken van plinten...  Nog 
zo’n opgave was het installeren 
van de gashaard, omdat de vlam-
men gelijk moesten lopen met 
de vloerpas. «In de zithoek is het 
plafond amper 2,40 me-ter hoog. 
Dat is laag, zeker voor iemand die 
1,93 meter meet, zoals ik. Het was 
dus zoeken naar manieren om 
de ruimte hoger te laten lijken. 
Het inwerken van de haard in 
de vloer was er een van. Andere 

trucjes waren het inwerken van 
de spots in grote, diep uitgeboor-
de openingen in het plafond en 
het laten doorlopen van de zwart-
bruine verf om de grens tussen de 
muur en het plafond weg te vlak-
ken.»

WS
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SINT-NIKLAAS

De private parking van het veilingbedrijf Vavato en Jorisco 
in de Passtraat. Foto JVS

Parkeerproblemen? Stad wil buurtbewoners
toegang verschaffen tot private parkings

SINT-NIKLAAS

Rode Kruis Vlaanderen opende
vrijdag een nieuw donorcen-
trum op het Stationsplein in
Sint-Niklaas. Daar kan iedereen
elke weekdag terecht om bloed
of plasma te geven.

Het nieuwe donorcentrum van
het Rode Kruis is al het dertiende
in Vlaanderen. Het Rode Kruis wil
daarmee aan de stijgende vraag
naar bloed en plasma voldoen.
De komende vijf jaar vraagt de
overheid aan het Rode Kruis om
jaarlijks minstens 5 procent meer
plasma in te zamelen.
«De vraag naar plasma stijgt we-
reldwijd, omdat er meer en meer
toepassingen voor plasma wor-
den gevonden. Zo is plasma ook
belangrijk als basis voor medicij-

nen. Daarbovenop groeit de
groep patiënten die plasma no-
dig heeft. Denk maar aan patiën-
ten met stollingsproblemen of
problemen met het immuunsys-
teem. We zijn er dan ook van
overtuigd dat we met de opening
van dit nieuwe donorcentrum
heel wat meer patiënten zullen
kunnen helpen», klinkt het bij het
Rode Kruis.

Meer donoren nodig
Daarnaast wil het Rode Kruis met
dit nieuwe donorcentrum ook
meer nieuwe donoren aanspre-
ken. «Elk jaar valt namelijk zo’n
10 procent van onze donoren uit
wegens te hoge leeftijd, ziekte of
andere redenen. Een extra do-
norcentrum openen is één van de

manieren waarop we potentiële
donoren tegemoetkomen.»
In het donorcentrum van Sint-
Niklaas zijn zeven bedden voor
plasmadonoren en drie bedden
voor bloeddonoren. Wie plasma
wil geven, maakt best op voor-
hand een afspraak, omdat een
plasmadonatie ongeveer een
uur duurt en een bloeddonatie
slechts een kwartier. Op de web-
site van het Rode Kruis kan ie-
dereen op voorhand een donor-
test invullen.
Het donorcentrum bevindt zich
op het Stationsplein 26 en is elke
weekdag open. Vier keer per jaar
opent het donorcentrum ook op
zaterdag, wat in 2019 nog ge-
beurt op 21 en 28 december.

(JVS)

Rode Kruis-Vlaanderen opent nieuw
donorcentrum op Stationsplein

Om eigenaars van private par-
kings te overtuigen om ‘s avonds
en tijdens weekends hun par-
king ter beschikking te stellen
van buurtbewoners, heeft de
stad een nieuwe regeling uitge-
werkt. Daarbij investeert de stad
in toegangscontrole en neemt ze
de administratie op zich. Buurt-
bewoners betalen dan huur voor
de parkeerplaats en de eigenaar
krijgt een vergoeding.

In de Passtraat in Sint-Niklaas uit-
te een buurtbewoner eerder deze
week zijn ongenoegen over een
parkeerprobleem. Dat die bewo-
ner dat deed door bij zijn bood-
schap nazisymbolen te zetten,
lokte heel wat verontwaardigde
reacties uit. De politie is met een
onderzoek bezig.
De frustratie van die bewoner
gaat over het gebruik van een pri-
vate parking van het veilingbe-
drijf Vavato en Jorisco in de Pas-
straat. Het bedrijf stelt die par-
king ter beschikking van de
buurtbewoners na de kantoor-
uren, maar dat verloopt heel
stroef. «We willen de buurtbewo-
ners tegemoetkomen. Wij heb-
ben hier een grote private par-
king. We vragen aan de buurtbe-
woners om er niet te parkeren tij-
dens de kantooruren. Daarna kan
dat wel en daarom zetten we be-
wust geen poort of slagboom op
de parking. Blijkbaar zijn ze daar
niet blij mee. We hebben al veel
vandalisme gehad op onze par-
king», klinkt het.

Obstakels
De stad probeert al een paar jaar
om eigenaars van private par-
kings, zoals aan kantoorgebou-
wen, bedrijven of supermarkten,
te overtuigen om hun parkings ‘s
avonds en tijdens weekends ter
beschikking te stellen van de
buurt. «Maar dat stoot echter
vaak op veel praktische obsta-

kels», erkent schepen voor Mobi-
liteit Carl Hanssens (N-VA). «Eige-
naars van de parkings willen niet
zomaar hun parkeerruimte vrij
toegankelijk maken, uit schrik
voor ongewenste neveneffecten
of omwille van veiligheidsrisico’s.
Voor het stadsbestuur bestaat het
gevaar dat hierdoor extra aan-
trekkingskracht voor auto’s ont-
staat en mensen met een derde en
een vierde auto extra ‘publieke’
ruimte krijgen in de wijk. Daarom
hebben we nu een nieuwe rege-
ling uitgewerkt.»

Vergoeding
Daarbij sluit de stad een overeen-
komst af met de private eigenaar,
voor een vooraf bepaald aantal
parkeerplaatsen. De stad inves-
teert in toegangscontrole voor de
parking, zodat alleen toegelaten
verkeer op de site kan. De stad
sluit ook een individuele over-
eenkomst af met geïnteresseerde
buurtbewoners. De bewoner be-
taalt een vergoeding om ‘s avonds
en tijdens het weekend een gega-

randeerde parkeerplaats te krij-
gen. De bewoner moet echter een
bewonerskaart – de tweede of de
enige – inleveren, om te vermij-
den dat de derde of vierde gezins-
auto de extra semi-publieke
plaats inneemt. De stad stort ver-
volgens het grootste gedeelte van
de verkregen huurgelden door
aan de eigenaar van de parking.

Gegarandeerde plaats
«We hopen op die manier eige-
naars van parkings te overtuigen
de stap te wagen. De stad neemt
immers de investeringen en ad-
ministratie op zich. Bovendien
krijgt de eigenaar een vergoe-
ding. We proberen de buurtbe-
woners te overtuigen door op de
moeilijkste momenten van de
week, namelijk ‘s avonds en in het
weekend, een gegarandeerde
parkeerplaats aan te bieden.»
De stad onderhandelt momen-
teel met een aantal eigenaars van
parkings. «We hopen weldra de
eerste overeenkomst af te slui-
ten.» (JVS)

UNIEK PROJECT ASSISTENTIEWONINGEN
 CLAIRE FONTAINE IN BEVEREN-WAAS

AANGEBODEN DOOR ERA

AANGEBODEN DOOR VASTIA

In het centrum van Beveren-Waas, op amper een vrije 
trap van het Freethiel, maar vooral op stapafstand van 
de markt, de centrale winkelstraten en het algemeen 
ziekenhuis AZ Nikolaas, laat Vastia een cluster met 61 
assistentiewoningen optrekken onder de naam Claire 
Fontaine. “Het verschil met het bestaande aanbod zal 

Het project dankt zijn naam aan 
de ronde vijver met fontein. 

BRABANT • HERNE 

«Laat je niet afschrikken 
door aparte situatie»

H
et koppel woonde 
vroeger wat verder-
op in deze straat. Ze 
hadden er een ruim 

appartement, maar misten er een 
beet-je groen en privacy. Toen 
deze woning te koop kwam te 
staan, twijfelden ze geen seconde. 
«De kans om in de stads-kern een 
vrijstaand huis te kopen, is klein. 
Als die zich voordoet, moet je ze 
grijpen», vindt Andy. Omdat het 
huis van zo’n zestig jaar weinig 
charme had en fl ink verouderd 
was, voerden hij en zijn partner 
een zeer grondige make-over uit. 
Op enkele muren na werd alles 
vernieuwd. Interieurarchitect 

Bart Appeltans, bekend van het 
vier-programma ‘Blind Gekocht’, 
bedacht een compleet nieuwe 
indeling, afgestemd op de be-
hoeftes van de bewoners. Ook 
Andy droeg zijn steentje bij. «We 
zijn maar met z’n tweetjes en le-
ven anders dan een traditioneel 
gezin. In plaats van de klassieke 
opsplitsing gooiden we alles open 
om een loftsfeer te creëren.» En 
dat is goed gelukt, dankzij twee 
imposante vides die van elkaar 
gescheiden zijn door een grote 
koker. Zo krijg je de indruk in 
een verbouwde fabrieksloods te 
staan. Door het open zicht bij het 
binnenkomen en de kijkassen op 

strategische plaatsen oogt het in-
terieur ook ruimer dan het is. 

Elk detail telt 
Is de nieuwe indeling al knap, 
dan is het oog voor detail dat bij 
de afwerking kwam kijken rond-
uit in-drukwekkend: stopcontac-
ten die in de kast geïntegreerd 
zijn, de uitblaasmondjes van het 
ventilatiesysteem die onzicht-
baar in de wand zijn weggewerkt, 
het ontbreken van plinten...  Nog 
zo’n opgave was het installeren 
van de gashaard, omdat de vlam-
men gelijk moesten lopen met 
de vloerpas. «In de zithoek is het 
plafond amper 2,40 me-ter hoog. 

Dat is laag, zeker voor iemand die 
1,93 meter meet, zoals ik. Het was 
dus zoeken naar manieren om de 
ruimte hoger te laten lijken. 

 

HUIZEN 
TE KOOP

INFO
Oppervlaktes: 255 m² 
(bewoonbaar) 
en 2.320 m² (perceel)
Ligging: bus op 800 m, 
station op 3 km, 
E34 op 4 km
KI: 1.235 euro
Makelaar: 
www.immofl uisteraar.be 
en 0471/20 40 01

€ 525.200

INFO
Oppervlaktes: 255 m² 
(bewoonbaar) 
en 2.320 m² (perceel)
Ligging: bus op 800 m, 
station op 3 km, 
E34 op 4 km
KI: 1.235 euro
Makelaar: 
www.immofl uisteraar.be 
en 0471/20 40 01

€ 420.250

k studeerde rechten 
en werkte daarna een  
tijdje als stagiaire- 
gerechtsdeurwaarder. 

Die job gaf me niet genoeg 
voldoening. Bovendien wilde 
ik als jonge mama een beter 
evenwicht tussen werk en 
privé. Wat ik wel graag deed 
in mijn vorige job, was het 
bemiddelen tussen mensen. 
Al die zaken vond ik bij de 
politie. De wereld zal ik miss-
chien niet kunnen veran-
deren, maar ik kan wel elke 
dag voor iemand het verschil 
maken. Tenslotte zijn hier 
ook een pak doorgroeimo-
gelijkheden.

Gevoel van waardering
“De keuze voor Antwerpen 
was snel gemaakt. Ik heb een 
voorliefde voor deze stad. 
En je vindt hier een groot 
korps met werkelijk alle spe-
cialiteiten. Hier is veel mo-
gelijk, niets is op voorhand 
uitgesloten. Kan je iets moti-
veren, dan is men heel ruim-
denkend. Wat ik ook leuk 
vind: Politie Antwerpen deelt 
veel zaken met de burgers, 
bijvoorbeeld via sociale me-
dia. Zo worden de resultat-
en van ons werk getoond en 
dat geeft me een gevoel van 
waardering.”

Ooit gedacht aan 

een job bij Politie 

Antwerpen? Ze 

zijn op zoek naar 

inspecteurs.

Goede begeleiding
“De selectieproeven namen 
zowat een half jaar in beslag. 
Per onderdeel volgde ik tra-
jecten die me voorbereidden 
op die proeven. Daarbij werd 
ik heel goed begeleid door 
Politie Antwerpen. Dat maakte 
het makkelijker en daardoor 
was ik minder zenuwachtig. 
Leuk dat ik samen met de an-
dere kandidaten naar de se-
lectieproeven toeleefde.”

Opnieuw naar school
“Om als inspecteur bij de 
politie te kunnen werken, 
ga je een jaar naar de pol-
itieschool. Opnieuw op de 
schoolbanken zitten, vond ik 
niet zo erg. Er was veel af-
wisseling tussen de theorie, 
de praktijk en het fysieke. 
Ik moest me als dertiger wel 
aanpassen aan de mentaliteit 
van sommige jongere medes-
tudenten en aan de aanpak 
van enkele opleiders.”

Bewuste keuze
“Van zodra je afstudeert, ben 
je volwaardig inspecteur. Je 
bent dus meteen vast in di-
enst. Het eerste half jaar volg 
je een probatiestage. Dat is 
een soort proefperiode, met 
begeleiding door een mentor. 
Na die zes maanden heb je 
een goed beeld en kan je een 
bewuste keuze maken. Maar 
ook tijdens de stage krijg je 
de nodige verantwoordelijk-
heid en zelfstandigheid. Zo 
kan je jouw eigen manier van 
werken zoeken. Je moet niet 
slaafs volgen.”  

Op de juiste plaats
“Bij Politie Antwerpen is er 
voor elke persoonlijkheid wel 

een geschikte job. Denk zeker 
niet dat je nog niet matuur 
genoeg bent, of net dat je te 
oud bent. Als je mensen wil 
helpen.

Michèle (32) maakte de overstap naar Politie-
zone Antwerpen. Bij de probatie-eenheid proeft 
ze van de verschillende disciplines van politie-
werk. Zo leert ze het korps op zes maanden 
tijd grondig kennen. 

Zodra je afstudeert, 
ben je volwaardig 
politie-inspecteur.

 “Bij Politie Antwerpen is 
er voor elke persoonlijkheid 
wel een geschikte job”, 
getuigt Michèle. 

AANGEBODEN DOOR JOBAT

I

Ontdek net als 
Michèle de unieke 
voordelen van een 
job bij Politie 
Antwerpen. 

presenteert

Jobat.be/politie-inspecteur

WERKGEVER
IN MIJN BUURT

Bekijk hier de job 

van politie-inspecteur 

in Antwerpen.

«Intieme sfeer van 
chic boetiekhotel»

H
et koppel woonde 
vroeger wat verder-
op in deze straat. Ze 
hadden er een ruim 

appartement, maar misten er een 
beet-je groen en privacy. Toen 
deze woning te koop kwam te 
staan, twijfelden ze geen seconde. 
«De kans om in de stads-kern een 
vrijstaand huis te kopen, is klein. 
Als die zich voordoet, moet je ze 
grijpen», vindt Andy. Omdat het 
huis van zo’n zestig jaar weinig 
charme had en fl ink verouderd 
was, voerden hij en zijn partner 
een zeer grondige make-over uit. 
Op enkele muren na werd alles 
vernieuwd. Interieurarchitect 
Bart Appeltans, bekend van het 
vier-programma ‘Blind Gekocht’, 
bedacht een compleet nieuwe 
indeling, afgestemd op de be-
hoeftes van de bewoners. Ook 
Andy droeg zijn steentje bij. «We 
zijn maar met z’n tweetjes en le-
ven anders dan een traditioneel 
gezin. In plaats van de klassieke 
opsplitsing gooiden we alles open 
om een loftsfeer te creëren.» En 
dat is goed gelukt, dankzij twee 

imposante vides die van elkaar 
gescheiden zijn door een grote 
koker. Zo krijg je de indruk in 
een verbouwde fabrieksloods te 
staan. Door het open zicht bij het 
binnenkomen en de kijkassen op 
strategische plaatsen oogt het in-
terieur ook ruimer dan het is. 

Elk detail telt 
Is de nieuwe indeling al knap, 
dan is het oog voor detail dat bij 
de afwerking kwam kijken rond-
uit in-drukwekkend: stopcontac-
ten die in de kast geïntegreerd 
zijn, de uitblaasmondjes van het 
ventilatiesysteem die onzicht-
baar in de wand zijn weggewerkt, 
het ontbreken van plinten...  Nog 
zo’n opgave was het installeren 
van de gashaard, omdat de vlam-
men gelijk moesten lopen met 
de vloerpas. «In de zithoek is het 
plafond amper 2,40 me-ter hoog. 
Dat is laag, zeker voor iemand die 
1,93 meter meet, zoals ik. Het was 
dus zoeken naar manieren om 
de ruimte hoger te laten lijken. 
Het inwerken van de haard in 
de vloer was er een van. Andere 

trucjes waren het inwerken van 
de spots in grote, diep uitgeboor-
de openingen in het plafond en 
het laten doorlopen van de zwart-
bruine verf om de grens tussen de 
muur en het plafond weg te vlak-
ken.»
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SINT-NIKLAAS

De private parking van het veilingbedrijf Vavato en Jorisco 
in de Passtraat. Foto JVS

Parkeerproblemen? Stad wil buurtbewoners
toegang verschaffen tot private parkings

SINT-NIKLAAS

Rode Kruis Vlaanderen opende
vrijdag een nieuw donorcen-
trum op het Stationsplein in
Sint-Niklaas. Daar kan iedereen
elke weekdag terecht om bloed
of plasma te geven.

Het nieuwe donorcentrum van
het Rode Kruis is al het dertiende
in Vlaanderen. Het Rode Kruis wil
daarmee aan de stijgende vraag
naar bloed en plasma voldoen.
De komende vijf jaar vraagt de
overheid aan het Rode Kruis om
jaarlijks minstens 5 procent meer
plasma in te zamelen.
«De vraag naar plasma stijgt we-
reldwijd, omdat er meer en meer
toepassingen voor plasma wor-
den gevonden. Zo is plasma ook
belangrijk als basis voor medicij-

nen. Daarbovenop groeit de
groep patiënten die plasma no-
dig heeft. Denk maar aan patiën-
ten met stollingsproblemen of
problemen met het immuunsys-
teem. We zijn er dan ook van
overtuigd dat we met de opening
van dit nieuwe donorcentrum
heel wat meer patiënten zullen
kunnen helpen», klinkt het bij het
Rode Kruis.

Meer donoren nodig
Daarnaast wil het Rode Kruis met
dit nieuwe donorcentrum ook
meer nieuwe donoren aanspre-
ken. «Elk jaar valt namelijk zo’n
10 procent van onze donoren uit
wegens te hoge leeftijd, ziekte of
andere redenen. Een extra do-
norcentrum openen is één van de

manieren waarop we potentiële
donoren tegemoetkomen.»
In het donorcentrum van Sint-
Niklaas zijn zeven bedden voor
plasmadonoren en drie bedden
voor bloeddonoren. Wie plasma
wil geven, maakt best op voor-
hand een afspraak, omdat een
plasmadonatie ongeveer een
uur duurt en een bloeddonatie
slechts een kwartier. Op de web-
site van het Rode Kruis kan ie-
dereen op voorhand een donor-
test invullen.
Het donorcentrum bevindt zich
op het Stationsplein 26 en is elke
weekdag open. Vier keer per jaar
opent het donorcentrum ook op
zaterdag, wat in 2019 nog ge-
beurt op 21 en 28 december.

(JVS)

Rode Kruis-Vlaanderen opent nieuw
donorcentrum op Stationsplein

Om eigenaars van private par-
kings te overtuigen om ‘s avonds
en tijdens weekends hun par-
king ter beschikking te stellen
van buurtbewoners, heeft de
stad een nieuwe regeling uitge-
werkt. Daarbij investeert de stad
in toegangscontrole en neemt ze
de administratie op zich. Buurt-
bewoners betalen dan huur voor
de parkeerplaats en de eigenaar
krijgt een vergoeding.

In de Passtraat in Sint-Niklaas uit-
te een buurtbewoner eerder deze
week zijn ongenoegen over een
parkeerprobleem. Dat die bewo-
ner dat deed door bij zijn bood-
schap nazisymbolen te zetten,
lokte heel wat verontwaardigde
reacties uit. De politie is met een
onderzoek bezig.
De frustratie van die bewoner
gaat over het gebruik van een pri-
vate parking van het veilingbe-
drijf Vavato en Jorisco in de Pas-
straat. Het bedrijf stelt die par-
king ter beschikking van de
buurtbewoners na de kantoor-
uren, maar dat verloopt heel
stroef. «We willen de buurtbewo-
ners tegemoetkomen. Wij heb-
ben hier een grote private par-
king. We vragen aan de buurtbe-
woners om er niet te parkeren tij-
dens de kantooruren. Daarna kan
dat wel en daarom zetten we be-
wust geen poort of slagboom op
de parking. Blijkbaar zijn ze daar
niet blij mee. We hebben al veel
vandalisme gehad op onze par-
king», klinkt het.

Obstakels
De stad probeert al een paar jaar
om eigenaars van private par-
kings, zoals aan kantoorgebou-
wen, bedrijven of supermarkten,
te overtuigen om hun parkings ‘s
avonds en tijdens weekends ter
beschikking te stellen van de
buurt. «Maar dat stoot echter
vaak op veel praktische obsta-

kels», erkent schepen voor Mobi-
liteit Carl Hanssens (N-VA). «Eige-
naars van de parkings willen niet
zomaar hun parkeerruimte vrij
toegankelijk maken, uit schrik
voor ongewenste neveneffecten
of omwille van veiligheidsrisico’s.
Voor het stadsbestuur bestaat het
gevaar dat hierdoor extra aan-
trekkingskracht voor auto’s ont-
staat en mensen met een derde en
een vierde auto extra ‘publieke’
ruimte krijgen in de wijk. Daarom
hebben we nu een nieuwe rege-
ling uitgewerkt.»

Vergoeding
Daarbij sluit de stad een overeen-
komst af met de private eigenaar,
voor een vooraf bepaald aantal
parkeerplaatsen. De stad inves-
teert in toegangscontrole voor de
parking, zodat alleen toegelaten
verkeer op de site kan. De stad
sluit ook een individuele over-
eenkomst af met geïnteresseerde
buurtbewoners. De bewoner be-
taalt een vergoeding om ‘s avonds
en tijdens het weekend een gega-

randeerde parkeerplaats te krij-
gen. De bewoner moet echter een
bewonerskaart – de tweede of de
enige – inleveren, om te vermij-
den dat de derde of vierde gezins-
auto de extra semi-publieke
plaats inneemt. De stad stort ver-
volgens het grootste gedeelte van
de verkregen huurgelden door
aan de eigenaar van de parking.

Gegarandeerde plaats
«We hopen op die manier eige-
naars van parkings te overtuigen
de stap te wagen. De stad neemt
immers de investeringen en ad-
ministratie op zich. Bovendien
krijgt de eigenaar een vergoe-
ding. We proberen de buurtbe-
woners te overtuigen door op de
moeilijkste momenten van de
week, namelijk ‘s avonds en in het
weekend, een gegarandeerde
parkeerplaats aan te bieden.»
De stad onderhandelt momen-
teel met een aantal eigenaars van
parkings. «We hopen weldra de
eerste overeenkomst af te slui-
ten.» (JVS)

UNIEK PROJECT ASSISTENTIEWONINGEN
 CLAIRE FONTAINE IN BEVEREN-WAAS

AANGEBODEN DOOR ERA

AANGEBODEN DOOR VASTIA

In het centrum van Beveren-Waas, op amper een vrije 
trap van het Freethiel, maar vooral op stapafstand van 
de markt, de centrale winkelstraten en het algemeen 
ziekenhuis AZ Nikolaas, laat Vastia een cluster met 61 
assistentiewoningen optrekken onder de naam Claire 
Fontaine. “Het verschil met het bestaande aanbod zal 

Het project dankt zijn naam aan 
de ronde vijver met fontein. 

BRABANT • HERNE 

«Laat je niet afschrikken 
door aparte situatie»

H
et koppel woonde 
vroeger wat verder-
op in deze straat. Ze 
hadden er een ruim 

appartement, maar misten er een 
beet-je groen en privacy. Toen 
deze woning te koop kwam te 
staan, twijfelden ze geen seconde. 
«De kans om in de stads-kern een 
vrijstaand huis te kopen, is klein. 
Als die zich voordoet, moet je ze 
grijpen», vindt Andy. Omdat het 
huis van zo’n zestig jaar weinig 
charme had en fl ink verouderd 
was, voerden hij en zijn partner 
een zeer grondige make-over uit. 
Op enkele muren na werd alles 
vernieuwd. Interieurarchitect 

Bart Appeltans, bekend van het 
vier-programma ‘Blind Gekocht’, 
bedacht een compleet nieuwe 
indeling, afgestemd op de be-
hoeftes van de bewoners. Ook 
Andy droeg zijn steentje bij. «We 
zijn maar met z’n tweetjes en le-
ven anders dan een traditioneel 
gezin. In plaats van de klassieke 
opsplitsing gooiden we alles open 
om een loftsfeer te creëren.» En 
dat is goed gelukt, dankzij twee 
imposante vides die van elkaar 
gescheiden zijn door een grote 
koker. Zo krijg je de indruk in 
een verbouwde fabrieksloods te 
staan. Door het open zicht bij het 
binnenkomen en de kijkassen op 

strategische plaatsen oogt het in-
terieur ook ruimer dan het is. 

Elk detail telt 
Is de nieuwe indeling al knap, 
dan is het oog voor detail dat bij 
de afwerking kwam kijken rond-
uit in-drukwekkend: stopcontac-
ten die in de kast geïntegreerd 
zijn, de uitblaasmondjes van het 
ventilatiesysteem die onzicht-
baar in de wand zijn weggewerkt, 
het ontbreken van plinten...  Nog 
zo’n opgave was het installeren 
van de gashaard, omdat de vlam-
men gelijk moesten lopen met 
de vloerpas. «In de zithoek is het 
plafond amper 2,40 me-ter hoog. 

Dat is laag, zeker voor iemand die 
1,93 meter meet, zoals ik. Het was 
dus zoeken naar manieren om de 
ruimte hoger te laten lijken. 

 

HUIZEN 
TE KOOP

INFO
Oppervlaktes: 255 m² 
(bewoonbaar) 
en 2.320 m² (perceel)
Ligging: bus op 800 m, 
station op 3 km, 
E34 op 4 km
KI: 1.235 euro
Makelaar: 
www.immofl uisteraar.be 
en 0471/20 40 01

€ 525.200

INFO
Oppervlaktes: 255 m² 
(bewoonbaar) 
en 2.320 m² (perceel)
Ligging: bus op 800 m, 
station op 3 km, 
E34 op 4 km
KI: 1.235 euro
Makelaar: 
www.immofl uisteraar.be 
en 0471/20 40 01

€ 420.250

k studeerde rechten 
en werkte daarna een  
tijdje als stagiaire- 
gerechtsdeurwaarder. 

Die job gaf me niet genoeg 
voldoening. Bovendien wilde 
ik als jonge mama een beter 
evenwicht tussen werk en 
privé. Wat ik wel graag deed 
in mijn vorige job, was het 
bemiddelen tussen mensen. 
Al die zaken vond ik bij de 
politie. De wereld zal ik miss-
chien niet kunnen veran-
deren, maar ik kan wel elke 
dag voor iemand het verschil 
maken. Tenslotte zijn hier 
ook een pak doorgroeimo-
gelijkheden.

Gevoel van waardering
“De keuze voor Antwerpen 
was snel gemaakt. Ik heb een 
voorliefde voor deze stad. 
En je vindt hier een groot 
korps met werkelijk alle spe-
cialiteiten. Hier is veel mo-
gelijk, niets is op voorhand 
uitgesloten. Kan je iets moti-
veren, dan is men heel ruim-
denkend. Wat ik ook leuk 
vind: Politie Antwerpen deelt 
veel zaken met de burgers, 
bijvoorbeeld via sociale me-
dia. Zo worden de resultat-
en van ons werk getoond en 
dat geeft me een gevoel van 
waardering.”

Ooit gedacht aan 

een job bij Politie 

Antwerpen? Ze 

zijn op zoek naar 

inspecteurs.

Goede begeleiding
“De selectieproeven namen 
zowat een half jaar in beslag. 
Per onderdeel volgde ik tra-
jecten die me voorbereidden 
op die proeven. Daarbij werd 
ik heel goed begeleid door 
Politie Antwerpen. Dat maakte 
het makkelijker en daardoor 
was ik minder zenuwachtig. 
Leuk dat ik samen met de an-
dere kandidaten naar de se-
lectieproeven toeleefde.”

Opnieuw naar school
“Om als inspecteur bij de 
politie te kunnen werken, 
ga je een jaar naar de pol-
itieschool. Opnieuw op de 
schoolbanken zitten, vond ik 
niet zo erg. Er was veel af-
wisseling tussen de theorie, 
de praktijk en het fysieke. 
Ik moest me als dertiger wel 
aanpassen aan de mentaliteit 
van sommige jongere medes-
tudenten en aan de aanpak 
van enkele opleiders.”

Bewuste keuze
“Van zodra je afstudeert, ben 
je volwaardig inspecteur. Je 
bent dus meteen vast in di-
enst. Het eerste half jaar volg 
je een probatiestage. Dat is 
een soort proefperiode, met 
begeleiding door een mentor. 
Na die zes maanden heb je 
een goed beeld en kan je een 
bewuste keuze maken. Maar 
ook tijdens de stage krijg je 
de nodige verantwoordelijk-
heid en zelfstandigheid. Zo 
kan je jouw eigen manier van 
werken zoeken. Je moet niet 
slaafs volgen.”  

Op de juiste plaats
“Bij Politie Antwerpen is er 
voor elke persoonlijkheid wel 

een geschikte job. Denk zeker 
niet dat je nog niet matuur 
genoeg bent, of net dat je te 
oud bent. Als je mensen wil 
helpen.

Michèle (32) maakte de overstap naar Politie-
zone Antwerpen. Bij de probatie-eenheid proeft 
ze van de verschillende disciplines van politie-
werk. Zo leert ze het korps op zes maanden 
tijd grondig kennen. 

Zodra je afstudeert, 
ben je volwaardig 
politie-inspecteur.

 “Bij Politie Antwerpen is 
er voor elke persoonlijkheid 
wel een geschikte job”, 
getuigt Michèle. 

AANGEBODEN DOOR JOBAT

I

Ontdek net als 
Michèle de unieke 
voordelen van een 
job bij Politie 
Antwerpen. 

presenteert

Jobat.be/politie-inspecteur

WERKGEVER
IN MIJN BUURT

Bekijk hier de job 

van politie-inspecteur 

in Antwerpen.

Local Impact.FORMULE

1

Jouw verhaal in de regionale katern 
van Het Laatste Nieuws



EM
PL

O
YE

R
 B

R
A

N
D

IN
G

WERKGEVER IN MIJN BUURT

60 dagen online op Jobat.be.

4x Jobat Express: deze mailing stuurt je job(s) rechtstreeks naar de 
mailbox van gemotiveerde kandidaten.

Automatische doorplaatsing naar VDAB, Le Forem 
& Actiris om nog meer actieve kandidaten te bereiken.

Opname in de Jobat jobticker op onze 6 nieuwssites: 
Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Standaard, 
De Morgen, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Je job beschikt over een Facebook- en Google Display 
single-image campagne.

1.

2.

5.

3.

4.

Trigger en inspireer kandidaten met je verhaal in Het Laatste Nieuws en zet vervolgens de digitale Full Network 
Job-formule in om kwalitatieve sollicitaties van talent uit je buurt te ontvangen.

Local Impact.FORMULE

1

Jouw vacature 60 dagen online op Jobat.be 
in een Full Network Job-formule

Je vacature krijgt deze visibiliteit:

Corporate huisstijl.

Beheer je kandidaten online.

Je job wordt weergegeven via ons Retargeting Netwerk, zo maak je 
onder meer gebruik van onze inbegrepen Facebook retargeting.

Voeg extra bouwstenen toe om het succes van je campagne te vergroten 
en je zoektocht naar specifieke profielen extra kracht bij te zetten.

Ons partnernetwerk aan aggregatoren geeft je job een welverdiend 
extra duwtje in de rug.

Aanduiding van extra functietype om jouw job naar een breder publiek 
te brengen.

9.

10.

6.

11.

7.

8.
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We verspreiden je verhaal ook digitaal op 
HLN.be ‘in de buurt’ en op Facebook

Jouw vacature 60 dagen online op Jobat.be 
in een Full Network Job-formule

Jouw verhaal in de regionale katern 
van Het Laatste Nieuws

HLN.be ‘in de buurt’

 We gieten je verhaal in een native artikel en  
 laten het gericht zien op HLN.be in de buurt 
 
 200.000 impressies

Facebook Boost

 Via een Facebook-advertentie boosten we   
 je native artikel op HLN.be
 
 We laten de advertentie heel gericht zien aan  
 de juiste kandidaten met behulp van onze   
 Jobat Smart Data

EM
PL

O
YE

R
 B

R
A

N
D

IN
G

Local Impact plus.FORMULE
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Oost-Vlaanderen
Het Laatste Nieuws regio

Tarieven.

Editie
Eeklo

Editie
Gent-Wetteren

Editie
Waasland

Editie
Dendermonde

Editie
DenderstreekEditie

Oudenaarde

EDITIE BEREIK
KRANT

  Gent-Wetteren 76.600

  Eeklo 50.900

  Oudenaarde 53.500

  Denderstreek 81.300

  Dendermonde 40.900

  Waasland 69.000

TARIEF
IMPACT

€ 3.335

€ 2.855

€ 2.855

€ 3.406

€ 2.716

€ 3.061

TARIEF
IMPACT +

€ 5.210

€ 4.730

€ 4.730

€ 5.281

€ 4.591

€ 4.936
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1 Full Network Job-credit inbegrepen.

Extra credits aan €938 / credit.

Uitbreiding naar meerdere edities of naar een volledige 
provincie is mogelijk. Vraag de tarieven op bij je persoonlijke 
Jobat-adviseur.



Tarieven.

EDITIE BEREIK
KRANT

  Westkust 62.100

  Westhoek 28.400

  Oostkust 71.600

  Mandelstreek 51.000

  Leiestreek 65.400

TARIEF
IMPACT

€ 3.039

€ 2.739

€ 3.061

€ 2.818

€ 3.076

TARIEF
IMPACT +

€ 4.914

€ 4.254

€ 4.936

€ 4.693

€ 4.951
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Editie
LeiestreekEditie

Westhoek

Editie
Westkust

Editie
Oostkust

Editie
Mandelstreek

West-Vlaanderen
Het Laatste Nieuws regio

1 Full Network Job-credit inbegrepen.

Extra credits aan €938 / credit.

Uitbreiding naar meerdere edities of naar een volledige 
provincie is mogelijk. Vraag de tarieven op bij je persoonlijke 
Jobat-adviseur.



EDITIE BEREIK
KRANT

  Noordrand 39.800

  Zuidrand 37.800

  Stad (incl. DNG) 93.100

  Kempen 100.900

  Mechelen 101.600

TARIEF
IMPACT

€ 2.649

€ 2.615

€ 3.481

€ 3.616

€ 3.650

TARIEF
IMPACT +

€ 4.524

€ 4.490

€ 5.326

€ 5.491

€ 5.525

Tarieven.

EM
PL

O
YE

R
 B

R
A

N
D

IN
G

Editie
Antwerpen 

Stad

Editie
Mechelen

Editie
Zuidrand

Editie
Noordrand

Editie
Kempen

Antwerpen
Het Laatste Nieuws regio

1 Full Network Job-credit inbegrepen.

Extra credits aan €938 / credit.

Uitbreiding naar meerdere edities of naar een volledige 
provincie is mogelijk. Vraag de tarieven op bij je persoonlijke 
Jobat-adviseur.



EDITIE BEREIK
KRANT

  Pajot 55.400

  Brussel Ring 65.500

  Leuven 61.000

  Hageland 58.100

TARIEF
IMPACT

€ 3.088

€ 3.046

€ 2.956

€ 2.911

TARIEF
IMPACT +

€ 4.963

€ 4.921

€ 4.831

€ 4.786

Tarieven.
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Brussel
Editie
Pajot

Editie
Leuven

Editie
HagelandEditie

Brussel Ring

Vlaams-Brabant/Brussel
Het Laatste Nieuws regio

1 Full Network Job-credit inbegrepen.

Extra credits aan €938 / credit.

Uitbreiding naar meerdere edities of naar een volledige 
provincie is mogelijk. Vraag de tarieven op bij je persoonlijke 
Jobat-adviseur.
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Werkgever in mijn buurt.
MEER INFO?

Contacteer Jobat of je communicatiepartner 
info@jobat.be l 02 467 48 00


