
UCO feest: sociale economiebedrijven openen
hun deuren

Op zaterdag 16 juni 2018 zetten de bedrijven op de UCO-site en het Balenmagazijn

de deuren open voor hun eigen personeelsleden, klanten en leveranciers maar

ook voor de buurtbewoners van de Bloemekenswijk. Omdat de UCO-site een

bedrijventerrein is voor sociale economie, kozen ook  andere Gentse sociale

economiebedrijven zoals Ryhove, Compaan en Samenlevingsopbouw ervoor om

aanwezig te zijn op de opening en hun werking te presenteren aan de bezoekers.

De Stad Gent gaf in 2012 de opdracht om de voormalige UCO-site te herontwikkelen tot een

bedrijventerrein voor sociale economie. Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf bracht die

opdracht tot een goed einde, dit met de financiële steun van het Agentschap Innoveren en

Ondernemen (VLAIO). Intussen namen vier bedrijven hun intrek in de voormalige fabriek:

Ateljee, Labeur, Weerwerk, en het Dienstenbedrijf van het OCMW en de Stad Gent. Ook de

Dienst Activering van het OCMW en Gandae zijn op de site gevestigd. In het Balenmagazijn

kregen het restaurant van Ateljee en het Loopbaancentrum Sociale Economie een plek.

Sociale economie in Gent



De sociale economie in Gent biedt werk op maat van werknemers die niet onmiddellijk

terechtkunnen bij een regulier bedrijf. De Stad Gent ondersteunt de Gentse sociale economie,

organiseert overleg en ontwikkelt samen met de bedrijven gezamenlijke projecten. Er is ook

structurele financiële steun voor de creatie van banen in de lokale diensteneconomie. Dat

laatste maakt  de uitbouw van een dienstenaanbod mogelijk dat nauw aansluit bij de lokale

behoeften van Gentenaars en waarbij tegelijk banen worden gecreëerd voor werknemers in de

sociale economie.

'Meer dan 1.200 Gentenaars zijn vandaag aan de slag in de sociale economie.
Zonder de sociale economie zouden velen onder hen geen kansen hebben op
de arbeidsmarkt. Vanuit sociaal oogpunt een heel belangrijke sector dus, die
we als Stad Gent extra zuurstof bieden. Door het UCO-project realiseren we
een heus bedrijventerrein voor sociale economie. Het zal de sociale
economiebedrijven toelaten duurzaam te groeien – Ateljee, Weerwerk en
Labeur, maar ook ons eigen sociaal Dienstenbedrijf van Stad en OCMW Gent.
Door het UCO-project zullen ze dus ook in de toekomst kansen kunnen bieden
aan de meest kwetsbaren. Tegelijk zal de UCO-site ook voor de
buurtbewoners uit de Bloemekenswijk een meerwaarde bieden. Want niet
alleen zullen ze er terechtkunnen voor fietsherstel of om in de kringloopwinkel
een gerestaureerd meubel te kopen, ook het Bloemekenspark breidt verder
uit, en in het Balenmagazijn komt een sociaal buurtrestaurant. Op de UCO-site
gaan buurtbewoners en sociale economie dus hand in hand. En dat gaan we
zo houden.'
— Rudy Coddens, schepen van Werk

UCO, een site in en voor de Bloemekenswijk

Van bij de start lag vast dat de voormalige UCO-site een nieuw bedrijventerrein zou worden

voor de sociale economie. Vandaag is het meer dan dat. Het Balenmagazijn is ondertussen in de

buurt al bekend als sociaal restaurant. Op de tweede verdieping van het Balenmagazijn wordt

het Loopbaancentrum Sociale Economie voor werknemers uit de sociale economie ontwikkeld,

met steun van de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het project Arbeidszorg. Zij

kunnen er terecht voor advies en loopbaanbegeleiding. Bij Ateljee is er intussen een elektro- en

fietsherstelwerkplaats actief, waar particulieren hun fiets kunnen laten herstellen of oude

elektrotoestellen kunnen binnen brengen. En in de nabije toekomst komt er een kringwinkel.  



Ook ‘Recup Design’, het houtatelier van Labeur, verhuist binnenkort naar de UCO-site. De

werknemers van Weerwerk bieden diensten aan als schrijnwerk, renovatie en groenonderhoud.

Die diensten zijn voornamelijk gericht aan bedrijven, maar voor groenonderhoud kunnen ook

particulieren bij hen terecht. Ook vele medewerkers van het dienstenbedrijf van de Stad Gent en

het OCMW krijgen hun standplaats op de UCO-site. U kent ze misschien van de ‘Foodsavers’,

het project dat voedselverlies bestrijdt en dat vorig jaar ongeveer 300 ton voedsel ophaalde en

herverdeelde in Gent. Andere werknemers staan in voor de netheid van straten en pleinen. De

aanleg van de site zorgt voor een verwevenheid met de buurt, letterlijk via bv. fietsverbindingen

en groenzones maar ook door de combinatie van functies op de site en bewonersinitiatief UCO-

été.

'De opening van de UCO-site is een belangrijke stap in het
stadsvernieuwingsproject Het Getouw. Nieuwe fietsverbindingen, de
herwaardering van de Lieve en nieuw groen met het Bloemekenspark
maken dat de UCO-site opnieuw actief deel uitmaakt van de Bloemekenswijk.'
— Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter van sogent.

'Op de site komen ook twee kunstintegraties die later dit jaar onthuld zullen
worden. Dit weekend kan je er al mee kennis maken: bij Leen Van Tichelen
kun je patronen laten drukken in een tijdelijk zeefdrukatelier en Olivier
Goethals toont alvast de maquette van zijn paviljoen.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Informatie

Els De Mol, projectcoördinator UCO, Dienst Werk, gsm 0476 96 48 08, e-mail

els.demol@stad.gent

Sofie Lagaisse, projectcommunicator Het Getouw, Dienst Stedelijke Vernieuwing, gsm 0477

96 19 36, e-mail sofie.lagaisse@stad.gent

Bevoegd

Bezoek de sociale economie

Lees meer over stadsvernieuwingsproject Het Getouw

https://stad.gent/het-getouw
https://stad.gent/werken-ondernemen/werken/werken-de-gentse-regio/sociale-economie/bezoek-de-sociale-economie
mailto:sofie.lagaisse@stad.gent
mailto:els.demol@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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