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Subsidies voor 10 sociaal-innovatieve projecten

Begin juni lanceerde de Stad Gent het Sociaal Innovatiefonds om de

welzijnssector en andere partners in de stad te stimuleren om samen

maatschappelijke problemen op een vernieuwende manier aan te pakken. 64 non-

profitorganisaties dienden een aanvraag in. 10 projecten zijn geselecteerd, goed

voor bijna 780.000 euro subsidies.

Een projectvoorstel moest een antwoord bieden op een signaal dat tijdens de coronacrisis aan

de oppervlakte kwam, of het project moest inspelen op één of meerdere structurele signalen die

sectoroverschrijdende oplossingen vragen, zoals opgesomd in de signalenbundel 2018 van

Gentse praktijkwerkers.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
http://www.beleidssignalen.be/2018/signalen-2018


Een alternatief financieringsmodel dat mondzorg toegankelijker maakt,
huisvesting voor jeugdzorgverlaters via coöperatief ondernemerschap, een
hogeschool die vluchtelingen en andere kwetsbare studenten niet alleen
opleiding maar ook concrete werkervaring biedt via een eigen projectbureau...
Het zijn maar enkele voorbeelden van nieuwe methodieken die voor het
welzijn van de Gentenaar het verschil zullen maken. Zo geeft het nieuwe
Sociaal Innovatiefonds de samenwerking met het middenveld een extra
impuls.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn en Participatie

De Stad Gent selecteerde 10 projecten op basis van een beoordeling door een onafhankelijke

jury. In totaal wordt 779.357,00 euro verdeeld. Opvallend is dat er naast grote

middenveldorganisaties ook heel wat kleinere en soms zelfs nieuwe vzw’s of feitelijke

verenigingen hebben deelgenomen aan de projectoproep. In bijna alle ingediende projecten

wordt de doelgroep nauw betrokken bij de realisatie van de projecten.

Veel van de geselecteerde projecten zijn bedoeld om kwetsbare Gentenaars
een duwtje in de rug te geven. Dat is vanzelfsprekend een uitstekende zaak. In
coronatijden krijgen steeds meer mensen het moeilijk, het is onze plicht om die
snel te helpen. Het Sociaal Innovatiefonds doet daar nog een welgekomen
schepje bovenop. Het engagement van de organisaties die voorstellen
indienden is hartverwarmend.
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en

Financiën

Contact

Kathleen Van de Kerckhove, projectleider Sociaal Innovatiefonds, gsm 0470 21 69 12, e-mail

Kathleen.VandeKerckhove@stad.gent

Lien Braeckevelt, kabinet schepenen De Bruycker en Coddens, gsm 0486 91 18 21, e-

mail lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Bekijk hier alle goedgekeurde projecten en het toegekende subsidiebedrag per

project
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mailto:lien.braeckevelt@stad.gent
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/43802-1607613118-Goedgekeurde%20projecten%20en%20toegekend%20subsidiebedrag%20Sociaal%20Innovatiefonds%202020-2022-cf6aee.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.
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