
 

Bijlage: 
Deze vier projecten ontvangen samen 288.819,60 euro Europese, 
Vlaamse en provinciale steun: 

 
In het Leader-project ‘Sociale restauratie en inclusief wonen in historisch stadscentrum 
Diksmuide’ slaan vzw De Lovie en OCMW Diksmuide de handen in elkaar om tewerkstellingskansen 
te verhogen van personen die moeilijk geactiveerd geraken. Beide sociale organisaties willen 
duurzame, betaalbare en kwaliteitsvolle woningen realiseren in het historisch centrum van 
Diksmuide. Ze werken hiervoor samen met de VDAB en clusterwerking De Opstap. Bovendien willen 
ze maximaal inzetten op inclusie en vermaatschappelijking van de zorg door het stimuleren, 
versterken, ondersteunen en professionaliseren van het vrijwilligerswerk. 

 
Kostprijs project: 112 550 euro 
Leader Westhoek: 73 157,50 euro (65 %) 
 
 
Vzw Metgezel organiseert en begeleidt vrije tijd, vakanties en leer-en beleefmidweken voor 
volwassenen met een beperking (verstandelijk en/of lichamelijk).  De doelgroep bestaat uit mensen 
uit de Westhoek,  uit andere regio’s en hun mantelzorgers. Hun grootste troef is hun schaal: ze 
begeleiden één op één, twee, drie tot maximum zes mensen tegelijk. Hierbij bereiken ze een 
specifieke doelgroep die nood heeft aan die persoonlijke aanpak en zorg. 

 
Kostprijs project: 85 622 euro 
Leader Westhoek: 55 654,30 euro (65 %) 
 
 
UNIZO wil in het project ‘Westhoek, een aantrekkelijke plek om te werken’ samen met VOKA,  
van werkgevers vooraanstaande vertegenwoordigers maken van hun bedrijven en tegelijkertijd ook 
van de Westhoek. Ze willen werkgevers sensibiliseren, inspireren en begeleiden om een 
aantrekkelijke werkgever te worden waar mensen graag willen gaan werken. Tegelijkertijd willen ze 
hiermee de aantrekkelijkheid van de Westhoek vergroten en actief toeleiden naar de 
communicatiekanalen van de regiocampagne ‘Westhoek. De Nieuwe Wereld’.  Zo kan een positiever 
imago jongeren en hoger opgeleiden overtuigen om te blijven werken in de Westhoek. 

 
Kostprijs project: 140 368,96 euro 
Leader Westhoek: 70 184,48 euro (50 %) 
 
 
Het project ‘Tope WROETen in de Westhoek’ heeft als doel het management van de familiale 
landbouwbedrijven in de Westhoek te ondersteunen en op te krikken via individuele begeleiding van 
varkenshouders, op maat van hun eigen bedrijfsvoering. Om de kennisdeling tussen de familiale 
bedrijven aan te zwengelen organiseren ze studieclubbijeenkomsten met collega-varkenshouders.  
Uniek in dit project is dat gestart wordt in de fase van de opleiding van de ondernemers van de 
toekomst door gerichte acties naar zowel middelbare school- als bachelorstudenten 
varkenshouderij om de managementcapaciteiten van de toekomstige varkenshouders mee te 
ontwikkelen gedurende hun opleidingstraject. 

 
Kostprijs project: 179 646,72 euro 
Leader Westhoek: 89 823,36 euro (50 %) 


