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Stadsmedewerkers flexibel ingezet om
coronacrisis mee het hoofd te bieden

Sociaal groepsbegeleider Dirk De Ridder dreigde tijdelijk werkloos te vallen door de

coronamaatregelen, maar springt nu bij in de inloopcentra voor daklozen.

Meer dan 100 stadsmedewerkers die door de coronamaatregelen dreigden

tijdelijk werkloos te vallen, steken nu de handen uit de mouwen in onder meer de

inloopcentra voor daklozen, het triagecentrum van het AZ Jan Palfijn en de

recyclageparken van IVAGO. De Stad Gent springt zo bij waar kan.

Van poetsen tot coördineren

Al meer dan 100 stadsmedewerkers kregen de voorbije twee weken andere taken, die toch

aansluiten bij hun opleiding of expertise. Dat aantal stijgt nog elke dag. Enkele voorbeelden:

maatschappelijk werkers en buurtwerkers werden ingeschakeld in de inloopcentra voor

daklozen en in het pre-triagecentrum aan het AZ Jan Palfijn. Een aantal servicemedewerkers

helpt met poetsen en met logistieke taken in de woonzorgcentra. IVAGO doet beroep op

stadspersoneel om de heropening van de recyclageparken mee in goede banen te leiden. Een

aantal collega's werd heringezet in een tijdelijke coördinatieteam om de stroom aan zorg- en

verpleegkundig personeel in kaart te brengen. 
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OVER STAD GENT

'Wat mij zeker zal bijblijven, is dat ik nu echt aan den lijve kan ondervinden wat
mijn collega's doen om dak- en thuislozen een hart onder de riem te steken,
het is een heel leerrijke ervaring. We gaan er samen voor, iedereen 'smijt'
zich.'
— Sociaal groepsbegeleider Dirk De Ridder springt bij in de inloopcentra voor dak- en thuislozen

Veiligheid en gezondheid voorop

Voor elke heroriëntering is er een advies nodig van de interne preventiedienst. De veiligheid,

gezondheid en het welzijn van de medewerkers blijft van prioritair belang.

'Ons departement HR toont zich zeer wendbaar in deze crisis. En onze
medewerkers tonen nog maar eens dat ze flexibel zijn en bereid zijn om bij te
springen waar nodig. De interne preventiedienst waakt daarbij over veilige
werkomstandigheden voor ons personeel. Iedereen zet zich 200% in.' 
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Nog geen match voor 600 personeelsleden

Voor zo'n 600 personeelsleden werd nog geen match gevonden. Zij blijven tijdelijk enkele

dagen noodgedwongen thuis, onder het stelsel van 'dienstvrijstelling' of tijdelijke werkloosheid,

respectievelijk voor statutaire ambtenaren en contractuelen. Zij blijven oproepbaar.

Contact

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

mailto:joris.wauters@stad.gent
mailto:schepen.vanbraeckevelt@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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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