
Showpad en Vrijwilligerspunt Gent lanceren
‘Een dag voor Gent’

Het Gentse tech-bedrijf Showpad geeft voortaan elke werknemer een dag per jaar

om zich in te zetten voor lokale sociale initiatieven. Om de impact van het

initiatief te vergroten, lanceert Showpad samen met het Vrijwilligerspunt Gent

het online platform eendagvoorgent.be.

Showpad startte in 2011 als kleine Gentse start-up, vandaag is het bedrijf uitgegroeid tot een

internationale tech-speler met afdelingen in Gent, Londen, over Chicago tot San Francisco.

Lokale verankering en maatschappelijke betrokkenheid zijn voor het bedrijf belangrijke

waarden. Om dat engagement mee vorm te geven, schenkt Showpad voortaan elke werknemer

een dag per jaar – eventueel gespreid over meerdere momenten – om zich in te zetten voor

lokale sociale initiatieven.

 

Om de impact van het initiatief te verhogen, lanceert Showpad samen met het Vrijwilligerspunt

van de Stad Gent het platform eendagvoorgent.be. Het Vrijwilligerspunt Gent is een fysiek en

digitaal infopunt van de Stad Gent voor alles wat te maken heeft met vrijwilligerswerk. Het

platform eendagvoorgent.be wil het voor bedrijven gemakkelijk maken om hun werknemers een

dag per jaar te gunnen, waarop ze vrijwilligerswerk kunnen opnemen.

http://eendagvoorgent.be/
http://eendagvoorgent.be/
http://www.eendagvoorgent.be/


Hoe werkt het?

Elk Gents bedrijf kan op eendagvoorgent.be terecht. Met een paar simpele klikken kan men

opgeven hoeveel werknemers een dag willen meewerken bij een vrijwilligersorganisatie en welk

type vrijwilligerswerk de voorkeur draagt. Het Vrijwilligerspunt Gent verwerkt de aanvraag en

brengt het bedrijf in contact met een of meerdere geschikte vrijwilligersorganisaties uit een pool

van meer dan 30 organisaties die in het project instapten.

'Het vrijwilligerspunt matcht vrijwilligers en organisaties die op zoek zijn naar
helpende handen. Met Showpad ontwikkelden we een platform om ook
geëngageerde bedrijven te matchen met vrijwilligersorganisaties. Ik geloof
sterk in het potentieel van 'Een dag voor Gent’, er zijn heel wat bedrijven die
ook een sociaal engagement willen opnemen voor de gemeenschap.'
— Resul Tapmaz, schepen bevoegd voor Vrijwilligersbeleid 

Eendagvoorgent.be geeft ook een overzicht hoeveel dagen er in totaal zijn geschonken, welke

bedrijven intekenen en welke vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten. De bedrijven StoryMe,

In The Pocket, Silverfin, ML6, Influo, Websauce, Traject en PieSync hebben zich samen met

hun werknemers reeds voor dit initiatief geregistreerd.

Walk the talk

De oprichters van Showpad, Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere en Peter Minne, beten de spits

af en gingen op maandag 9 juli 2018 aan de slag als vrijwilliger bij Sint-Antoniuskring, een

KRAS-werking die opereert vanuit de Brandstraat in Gent. De ondernemers hielpen er mee met

het voorbereiden van voedselpakketten.

'Een dag is misschien symbolisch, maar het is de bedoeling bruggen te
bouwen en mensen aan te zetten dit te blijven doen. We willen
maatschappelijk geëngageerde Gentse bedrijven oproepen om samen een
positieve impact te genereren in de lokale gemeenschap.'
— Pieterjan Bouten - oprichter Showpad 

Alles over vrijwilligerswerk - Vrijwilligerspunt Gent

https://vrijwilligerspunt.stad.gent/home
http://www.eendagvoorgent.be/
http://www.eendagvoorgent.be/


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.

Informatie

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Een dag voor Gent

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent
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