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Ondersteuning voor projecten rond digitaal en
werkbaar werk

De Stad Gent lanceert een projectenfonds van 600.000 euro voor initiatieven op

de Gentse arbeidsmarkt. De projecten moeten inspelen op drie grote uitdagingen:

jobs van de toekomst, digitale vaardigheden en werkbaar werk.

De Stad Gent, VDAB en de sociale partners bundelden eerder de krachten in het Arbeidspact

voor Gent. Samen bepalen ze de strategie om de Gentse arbeidsmarkt toekomstgericht en

veerkrachtig te houden. Als onderdeel van het Arbeidspact lanceert de Stad Gent nu een

projectenfonds. Organisaties die actief zijn in Gent kunnen tussen 1 en 20 januari 2021 een

projectidee indienen.
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http://persruimte.stad.gent/
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019-archived/beleidsplannen-werken-ondernemen/arbeidspact-voor-gent


Dit is een gerichte investering in de arbeidsmarkt van de toekomst. We zetten
in op de grote uitdagingen: op transities naar de jobs van de toekomst, op
digitale vaardigheden en op werkbaar werk. Het Arbeidspact wil meer mensen
in duurzame jobs krijgen. Dit projectenfonds zal dat mee mogelijk maken.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie

Drie complexe uitdagingen

Het projectenfonds ondersteunt initiatieven die een complex probleem op onze arbeidsmarkt

aanpakken. In de eerste plaats gaat de Stad Gent op zoek naar projecten die werknemers uit

minder toekomstgerichte sectoren voorbereiden op een job van de toekomst. De helft van het

fonds is daarvoor voorzien. Ten tweede is er 200.000 euro voor het versterken van digitale

vaardigheden, want die worden belangrijker in elke job, een evolutie die nog sneller gaat onder

invloed van de coronacrisis. Tot slot is er ook 100.000 euro voor projecten rond werkbaar werk.

Het stadsbestuur wil projecten ondersteunen die aandacht hebben voor duurzame carrières met

opleidingen, interne arbeidsmobiliteit en een goede balans tussen werk en privé.

Meer informatie

Alle organisaties die actief zijn op de Gentse arbeidsmarkt kunnen tussen 1 en 20 januari 2021

een beknopt projectidee indienen. Na een pitch en een eerste terugkoppeling van de jury moet

de aanvrager een definitief projectvoorstel opsturen tegen 20 februari 2021. Projecten kunnen

maximaal 24 maanden lopen tussen 1 mei 2021 en 31 mei 2023 en het eindresultaat moet een

breed maatschappelijk voordeel bieden. Op 5 januari 2021 vindt een online infosessie plaats.

Contact

Joris Wauters, kabinet Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Meer informatie over de projectoproep

Het volledige subsidiereglement

mailto:joris.wauters@stad.gent
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019-archived/beleidsplannen-werken-ondernemen/arbeidspact-voor-gent/oproep-voor-innovatieve-projecten
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/43833-1608106991-43822-1608026850-Subsidiereglement%20Arbeidspact-234705-609e31.pdf


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 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.

Betrokken

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

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
mailto:schepen.bracke@stad.gent
mailto:schepen.coddens@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/



