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Jaar na lancering 'Een dag voor Gent': 44
bedrijven helpen vrijwilligersorganisaties

Ruim een jaar na de lancering van het online platform eendagvoorgent.be zijn al

44 bedrijven in contact gebracht met 30 vrijwilligersorganisaties. Samen gaven de

deelnemende bedrijven hun werknemers de kans om zich 11.401 dagen als

vrijwilliger in te zetten. Verschillende andere steden tonen ondertussen interesse

in het platform.

Het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent en Showpad lanceerden in juli 2018 'Een dag voor Gent'

als stimulans voor Gentse bedrijven om een dag vrijwilligerswerk te geven aan de gemeenschap.

Met een paar simpele klikken kunnen geïnteresseerde bedrijven opgeven hoeveel werknemers

een dag willen meewerken bij een vrijwilligersorganisatie, en welk type vrijwilligerswerk de

voorkeur draagt. Organisaties die vrijwilligers zoeken, kunnen dat via het platform ook

aangeven.

⏲

http://eendagvoorgent.be/


OVER STAD GENT

Het initiatief slaat aan. Het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent bracht ruim een jaar na de

lancering al 44 bedrijven in contact met één of meerdere geschikte vrijwilligersorganisaties uit

een pool van 30 organisaties die in het project stapten. Samen gaven de deelnemende bedrijven

hun werknemers de kans om zich 11.401 dagen als vrijwilliger te engageren. Deelnemende

werknemers hebben onder meer voedsel bedeeld, mensen leren fietsen, een festival opgebouwd

en hun expertise ingezet om de vrijwilligersorganisatie zelf te versterken.

'Zo'n 16% van de Gentenaars is vandaag op één of andere manier actief als
vrijwilliger. Ik hoop dat via dit initiatief nog meer mensen de weg naar
vrijwilligerswerk ontdekken, de waarde ervan ervaren en de smaak te pakken
krijgen. Het succes van 'Een dag voor Gent' bewijst dat veel bedrijven een
sterke sociale reflex hebben, en iets extra willen doen voor wie het nodig
heeft.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Na een geslaagde eerste fase willen de Stad Gent, Showpad en VOKA Oost-Vlaanderen de

impact van het initiatief vergroten door verdere bekendmaking. Op dinsdag 15 oktober 2019

werd daarom een presentatie- en netwerkmoment georganiseerd in de Sint-Pietersabdij voor

geïnteresseerde bedrijven, vrijwilligersorganisaties en Oost-Vlaamse steden. Onder meer de

Stad Aalst en de Stad Oudenaarde waren vertegenwoordigd en tonen interesse om het platform

ook te lanceren.
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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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