
SLIM Turnhout



SLIM Turnhout

- Denktank o.l.v baron Stouthuysen met stakeholders uit bedrijfsleven, 

onderwijs, intermediaire organisaties en overheid

Trekkers: Thomas More, Janssen Pharmaceutica, Stad Turnhout

 doel: een antwoord bieden aan socio-economische uitdagingen 

voor Turnhout en creatie van werkgelegenheid en inzetten op 

innovatie

 Keuze zorgeconomie en de opstart van een ruimtelijke component 

aan de stationsomgeving Turnhout

- Ondertekening innovatiepact: 2009

- Inhoudelijk: studie Idea consult: 2010

- Ruimtelijk: Opmaak masterplan: 2012

 

 



Projectpartners SLIM Turnhout nv en situering

 

 

 

Multi-disciplinair projectteam en partners

 

 

 

 

 

NV ASK



Slim Turnhout in de stad – ruimtelijke context

MASTERPLAN

Nieuwe stadsbuurt

vervangt oude 

industrie

(Zorg)wonen

Werken – 18 500m² kantoren

Zorg- en welzijnsinnovatie

Sociale innovatie

Groene Publieke ruimte

Multimodaal knooppunt

  



Warmtenet

- Duurzaam 

- Compact

- Autonome krachtbron

- Mogelijkheid tot 

aansluiting op 

geothermie

- Producent: Veolia

- Netbeheerder: Eandis

 



Stand van zaken – RUIMTELIJK Niefhout fase 1



Slim Turnhout in de stad – stedelijke speerpunten

Slim Turnhout:
Kansen voor een nieuwe levendige buurt in een zorgzame 

woonomgeving en ruimte voor economische activiteiten. 
- gepaste, betaalbare stadswoningen voor 

verschillende doelgroepen

- kwalitatieve woningen en woongebieden

- bevordering sociale cohesie

- Vergrijzing en betaalbare zorg

- Generatievriendelijkheid

- Stimulering ondernemerschap

 



Vernieuwende concepten

als maatschappelijke en infrastructurele “experimenteerruimte” 

voor vernieuwingen in wonen en zorg 

in de veranderende zorgmaatschappij.

Via sociale innovatie komen tot een zorgzame woonomgeving

 

NV ASK

Co-creatie proces



Zorg voor elkaar – maatschappelijke investeringen

“Zorg voor wat wél kan”

- Competentiedatabank 

- (Digitaal) platform

- Matching vraag en aanbod

- Verhogen van de sociale cohesie

- Warme buurt

 

 

 

 



Zorg voor elkaar – collectieve investeringen

Collectieve, multi-inzetbare ruimtes voor:

- Buurtinitiatieven en verenigingen: 

buurthuis, gemeenschappelijke keuken, …
- Zorggerelateerde initiatieven:

Huis van het Kind, lokaal diensten-

centrum, huisartsenpraktijk, demoruimte Licalab,… 
- Ruimtes met gemeenschappelijk gebruik: 

stadstuinen, ruimte voor evenementen, bar d’office,…

Collectieve insteek voor organisaties - inwoners
Gebruik in plaats van Eigendom

Complementaire voorzieningen

“Collectief engagement als hefboom”



Pioniersgebouw 

- Multifunctionele 

ontmoetingsruimten

- Huis van het kind

- Inbedding Zorgproeftuin Licalab

(zorgbib – cocreatieruimte)

- Appartementen

- Zorgwonen

- Zorg- en welzijnsfuncties

- Horeca

- Buurtwinkels



Kantoorontwikkeling

- 18 500m² kantoorontwikkeling

- 4 kantoorgebouwen

- Bouwheer: SPV ION-PMV



Doelstellingen:

– bepalen van een gezamenlijke communicatiestrategie om 

Turnhout i.f.v. zorgeconomie op de kaart te zetten, waarbij we 

vooral ambiëren om ambassadeurs te maken van onze 

stakeholders

– afstemming met het Health&Care Netwerk Kempen dat recent 

werd opgericht

– bepalen van kansrijke opportuniteiten om te integreren in de 

werking van Slim Turnhout

Denktank zorgeconomie 


