
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente Lochristi wil haar inwoners aanmoedigen om vaker in de eigen gemeente 
te werken. Daarvoor zoekt het bestuur twintig mensen die voor een gratis proefperiode 
van drie maanden aan het innovatieve project willen deelnemen. Schepen van Lokale 
Economie Fréderic Droesbeke: “De mobiliteitsdruk neemt in Vlaanderen almaar toe. 
Mensen pendelen soms in lange files naar het werk. Als gemeente en als Gentse regio 
willen we initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat onze inwoners gemakkelijker 
in de eigen woonomgeving kunnen werken.” 
 
In Lochristi zijn veel inwoners voor hun woon – werkverplaatsingen relatief lang onderweg. 
Cijfers uit de gemeentemonitor (2017) illustreren dit. Voor enkele reizen naar het werk, 
opleiding of school is 15% van de mensen langer dan één uur onderweg, 41% tussen een 
half uur en een uur, 28% tussen een half uur en vijftien minuten en slechts 16% minder dan 
vijftien minuten.   
 
“Als gemeentebestuur zoeken we naar innovatieve oplossingen om dit soort 
beleidsuitdagingen aan te pakken,” vertelt Fréderic Droesbeke (schepen van lokale 
economie). Het project kadert in het ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’ van Regionetwerk 
Gent (een samenwerkingsverband tussen Veneco, stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen en 
25 gemeentebesturen uit de Gentse regio). Samen met het Regionetwerk Gent wil Lochristi 
initiatieven ondersteunen die het werken in de eigen gemeente aanmoedigen.  
 
“Coworkingspaces bieden hier interessante oplossingen voor,” gaat schepen Droesbeke 
verder.  Een coworkingspace is een aangename en flexibele werkplek waar mensen op 
regelmatige basis gebruik van maken om te werken. Het is een moderne kantoorruimte die 
wordt uitgebaat en beheerd door een (groep) lokale ondernemer(s), creatievelingen of 
verenigingen. “In Lochristi zijn we met Veneco op zoek gegaan naar geschikte locaties voor 
coworking. Idola Bedrijvencentrum (Antwerpse Steenweg 19, 9080 Lochristi) bleek hiervoor 
uitermate geschikt.” 
 
Na de screening heeft de gemeente gesprekken aangeknoopt met de uitbater van het 
bedrijvencentrum. Peter Van der Henst reageerde meteen enthousiast. “Als ondernemer zie 
ik de meerwaarde van decentraal werken zeker in. Waarom verplaatsen we ons zo ver als we 
even goed ons werk thuis of in een coworkingspace in de buurt kunnen verrichten?”.   
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Van der Henst is een geëngageerde ondernemer. Door een gratis proefperiode in te bouwen 
zet hij enthousiast zijn schouders onder het project en wil hij de deelnemers de meerwaarde 
van coworking laten ervaren. “Coworking biedt comfort omdat het in de buurt is, maar het is 
ook een sociaal netwerkgebeuren. Je ontmoet nieuwe mensen waardoor een interessante 
professionele uitwisseling en dynamiek kan ontstaan.  Dat community-gevoel willen we hier 
zeker ook creëren,” besluit hij.  
 
---  
 
Geïnteresseerd? Stuur dan voor 15/11 een korte e-mail met uw kandidaatstelling naar 
benjamin@veneco.be met daarin:  
 

- Uw naam, leeftijd en woonplaats 
- Uw beroep  
- Uw werkplaats – aantal km woon-werkverkeer – vervoermiddel  
- Dag (en) in de week wanneer u graag zou coworken  
- Een bondige motivatie waarom coworking u aanspreekt  

 
Meer info via www.lochristi.be/coworking of bij Veneco op het nummer 09/218 99 40.  
 
 
 
 
 

 
 


