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Mia wint gouden vonk

De Stad Gent, het OCMW Gent, sogent en Digipolis hebben op dinsdag 11

december 2018 van Vonk, netwerk voor interne communicatie, de 'gouden vonk'

gekregen voor Mia. Dat is de nieuwe digitale werkplek waar medewerkers snel

informatie vinden en delen, en waar ze met collega's kunnen samenwerken. Mia

draagt bij tot het 'Wijs Werken', de organisatiecultuur van de Stad Gent en het

OCMW.

Prijs voor interne communicatie

Op dinsdag 11 december 2018 reikte Vonk, het grootste netwerk voor interne communicatie in

België, de 'gouden vonk 2018' uit tijdens het event Wintercheck in Brussel. Deze prijs beloont

het meest effectieve en innovatieve project in interne communicatie. De Stad Gent ontving

zowel de juryprijs als de publieksprijs voor haar nieuwe digitale platform Mia.

⏲



'Mia, het Gentse allround platform, heeft praktisch alles wat een goed intern
platform moet hebben. Bovendien is de effectiviteit verbazend in een
organisatie die van oudsher kampt met veel silo’s en uiteenlopende
culturen. Het uitgangspunt was complex, maar toch is men erin geslaagd om
de drie doelstellingen te borgen in het project, door de organisatie sterk te
betrekken en een laagdrempelige campagne te voeren.'
— Uit het juryrapport

Genomineerde projecten

Naast de Stad Gent waren Actiris en AG Insurance genomineerd:

Op 12 juni 2018 lanceerden de Stad, het OCMW Gent, Digipolis en sogent Mia. Dat is een

digitale werkplek waar de medewerkers informatie vinden en delen, en waar ze met de

collega’s kunnen samenwerken.

De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, Actiris, vroeg The Oval Office om een

kwaliteitscampagne uit te werken.

AG Insurance werkte een onboarding app uit om nieuwe medewerkers vlot te laten starten.

Over Mia

Mia ging op 11 december 2018 aan de haal met de prijs. De nieuwe digitale werkplek biedt

medewerkers de kans om:

algemene informatie en nieuws te raadplegen (thematisch intranet)

te zoeken naar collega's, informatie, ...

te communiceren en samen te werken in groepen

zelf informatie te delen of een vraag te stellen

te reageren op nieuws en berichtjes van hun collega's

De medewerkers kunnen Mia bovendien overal raadplegen: op het werk, thuis of onderweg. Via

computer, tablet of smartphone. Ze hebben alleen een internetverbinding nodig.

Mia en Wijs werken

Na de verkiezing tot aantrekkelijkste lokale overheidswerkgever eerder dit jaar (Randstad

Employer Brand Award 2018*), kondigde Mieke Hullebroeck, algemeen directeur van Stad en

OCMW Gent, de komst van Mia al aan.



'Dit is zeker geen eindpunt voor ons. Er komt een nieuwe digitale werkplek, we
zetten verder in op een aantrekkelijke huisvesting en bouwen voort aan onze
organisatiecultuur. Zo kunnen we niet alleen één van de grootste werkgevers
in de regio blijven, maar ook één van de beste.'
— Mieke Hullebroeck, algemeen directeur Stad Gent en OCMW Gent

Mia speelt een belangrijke rol in het 'Wijs Werken', de organisatiecultuur van de Stad Gent en

OCMW Gent. De uitgangspunten 'Meer mens, Meer oplossingen en Minder regels' zitten ook

vervat in de principes van de digitale werkplek.

'Bovendien willen Stad en OCMW met de uitbouw van Mia nog meer inzetten
op 'het nieuwe werken' en er op die manier voor blijven zorgen dat het fijn
werken is voor onze organisatie. Mia belichaamt het nieuwe werken, mét een
Gentse 'touch', dat wil zeggen op een efficiënte en flexibele manier.'
— Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid

Mia refereert naar het bekendste en populairste nummer van Gorki, van de geëerde Gentse

artiest Luc De Vos. Mia wordt uitgesproken als de vrouwennaam. Het is geen acroniem, het is

gewoon 'Mia'.

Handige links

Persbericht Vonk

* Persbericht Stad Gent is aantrekkelijkste lokale overheidswerkgever

Contact

Saartje Van Wambeke, Dienst Communicatie Stad Gent – afdeling interne communicatie,

gsm 0485 57 50 51, e-mail saartje.vanwambeke@stad.gent

Bevoegd

Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail:
burgemeester@stad.gent

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent
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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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