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“De rol van de Stad als sociaal netwerker is cruciAAl.” !

Horecafocus sprak met Gina Verbeeck en Zara De Meyer. Twee dames die 
graag de therapeutische praatpaal spelen voor de horeca binnen de Ant-
werpse stadsdienst. Op de tweede verdieping van ‘den Bell-toren’ geven ze een 
woordje uitleg over hun specifieke actieterreinen. Verwacht u aan thema’s 
als tewerkstelling in de horeca, terrassenbeleid, de promotie van Antwerpen 
als horecastad en de blackbox. 

Gina Verbeeck neemt het voortouw en vertelt geanimeerd 
over haar bevoegdheid rond tewerkstelling. “De stad werkt 
nauw samen met de VDAB, het onderwijsnetwerk en de 
horeca om een wisselwerking tussen deze drie te active-
ren.”  Het is een driehoeksverhouding waar de stad graag 
structurele ondersteuning voorziet. “Alle actoren binnen de 
Antwerpse horecasector zien, kennen en praten met elkaar 
op geregelde tijdstippen in een sectorcommissie. Omdat je 
nooit met 3.000 horeca-uitbaters kan samenzitten, kozen 
we voor overkoepelende handelsorganisaties en grote werk-
gevers om de horeca relevant te representeren”, legt Gina 
uit. “Ik organiseer deze vergaderingen. Het initiatief ligt bij 
de Stad, maar wij nemen niet de leiding. Het is ons doel om 

de netwerken tussen deze organisaties warm te houden.” Eén van de meest 
prangende problemen van de horeca is de eeuwige zoektocht naar goed per-
soneel. Er is dus genoeg werk aan de winkel. Gina Verbeeck kanaliseert zo 
goed mogelijk de brede instroom van werkzoekenden vanuit de verschillende 
instanties en dat vraagt om geduld, bemiddeling en nog eens geduld. “Zo’n 
sectorcommissie is handig om heel gericht horecavacatures in te vullen. 
Het bedrijfsleven krijgt de kans om haar behoeftes te melden en het onder-
wijsnetwerk tracht op basis daarvan haar opleidingen te actualiseren.”  

Sinds 2007 heeft de Stad een eigen Horecamanager, namelijk Ann Kermans, 
die een Horecabeleids- en actieplan schreef in heldere taal en 85 bladzijden. 

Om dit plan tot een goed einde te brengen werden de gelederen 
versterkt met de vrolijke Zara de Meyer. “Ann en ik brengen de 
actiepunten van dit plan ten uitvoer. Zo ook Antwerpen pro-
moten als culinaire hoofdstad. In dat kader werkten wij sa-
men met Gault Millau aan hun unieke en Antwerpse stads-
gids. De keuze van de horeca lag volledig bij Gault Millau. 
Maar inhoudelijk leverde de stad alle mogelijke toeristische 
informatie, contacten en stadsplannen. De rol van de stad 
als sociaal netwerker is cruciaal in zo’n geval.” 

De stad probeert zich op alle fronten te 
profileren als een horecastad. Ook Gina 
Verbeeck beaamt dit: “Zoals de mensen 
denken aan Limburg om te gaan fietsen, 
willen we dat ze aan Antwerpen denken 
wanneer ze zin hebben in lekker en ge-
zellig tafelen. Dus wij verwelkomen met 
open armen consumenten, nieuwe hore-
ca maar ook potentiële werkkrachten.”
 

Informatie verstrekken, verspreiden, aan de man brengen en mooi verpak-
ken dat doen deze twee dames nog het meest. Een ander actiepunt in het 
horecabeleidsplan is om structuur te scheppen rond de terrassen van 
Antwerpen. Dit is Zara haar specialiteit. “Ik ben de terrassenmadam van ‘t 

Stad. Het reglement is beschikbaar online, maar je mag mij ook telefone-
ren of mailen. Er bestaan geen domme vragen over uw terras.” Zowel Zara 

als Gina schuwen geen enkele vraag naar informatie vanuit de sector. “Het 
bedrijvenloket is ook een typisch voorbeeld van stedelijke dienstverlening. 

Als horecaondernemer of starter kan je daar met al je vragen terecht. Je 
wordt van A tot Z geïnformeerd over drankvergunningen, veiligheidsvoor-
schriften, enz. Het bedrijvenloket verwijst ook door naar de professionals 
zoals Horecafocus”, sluit Gina af. 

Maar interesse creëren voor een bepaald thema, verloopt niet altijd vanzelf. 

Soms is de samenwerking met één tevreden horeca uitbater doeltreffender 

dan 1000 mails versturen. Andere keren bereikt informatie pas de mensen 

als het door de media wordt opgepikt. “De blackbox is momenteel een hot 
topic in de media. Zoals in 2011 het rookverbod dat was. Nochtans heeft 

de stad een antwoord op het rookverbod. We stelden een rookcharter op in 

samenspraak met Unizo en Horeca Vlaanderen. Daarnaast voorziet de stad 

een renovatietoelage voor handelspanden. Een premie waarbij de stad financi-

eel bijpast tot soms wel 50%”, klinkt het bij Zara. De overheid stelde Ant-

werpen voor een voldongen feit door het rookverbod in te voeren. Een pijn-
lijk knauw in de economie. Maar de stad beroemt zich in deze zaak op haar 

pragmatisme. Zara steekt nog een tandje bij: “De horeca-uitbaters mogen, 

neen moeten, weten dat wij er zijn voor hen. Wij zijn niet de boeman. Gina, 

ikzelf en nog een hele hoop collega’s wij zijn er als aanspreekpunt.” 

Horecafocus vroeg beide dames of er al iets in de startblokken staat, om 

de komst van de blackbox te verzachten. “Blackbox zal de sector verwitten, 

daar zal de stad niet veel aan kunnen veranderen. Wij zullen geen premies 
geven om kelners voltijds in te schrijven. Wat we wel doen, is gezamenlijke 

aankopen organiseren. Want zo’n kassa zal een flinke duit kosten. Dus als 

groep aankopen versterkt de onderhandelingspositie”, zegt Zara. Gina treedt 

haar collega bij: “Blackbox is momenteel nog een vaag verhaal. Wij kunnen 

enkel informatie doorgeven aan de horeca. Het zal er wel komen, maar onder 

welke vorm weten we nog niet.”
  

Beide dames stellen gerust want, “…wij staan klaar om de horeca van Ant-

werpen ook met de blackbox te helpen. Maar de stad neemt pas initiatief als 
een beleidsmaatregel effectief wordt. Dan schieten wij in gang om de juiste 

partners aan tafel te brengen, infosessies te organiseren, om communicatie 
omtrent de maatregel optimaal over te brengen.”
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