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5 procent meer startende ondernemers in Gent
dan begin vorig jaar

Het aantal startende ondernemers in Gent ligt in het eerste kwartaal van dit jaar 5

procent hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Er zijn ook meer starters

dan in dezelfde periode in topjaar 2019. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van

bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Positief signaal
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De nieuwe cijfers van Graydon zijn een positief signaal na een moeilijk jaar. In januari, februari

en maart waren er 5 procent meer starters dan in dezelfde periode in 2020. De nieuwe starters

vallen vooral onder de categorie detailhandel (denk aan kleding-, boeken- of bloemenwinkels),

ondernemingen in de gezondheidszorg en gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.

Gent ziet ook een nettogroei van het aantal ondernemingen. In het eerste kwartaal in 2021

kwamen er in Gent 1.032 ondernemingen bij, dat zijn er 50 meer dan in dezelfde periode vorig

jaar.

Met deze cijfers profileert Gent zich nog meer als dé locatie in Vlaanderen voor
startende ondernemers, investeerders en innovatieve start-ups. Het staat vast
dat veel Gentse ondernemingen het moeilijk hebben, maar als stad doen we
alles om een vruchtbare bodem te zijn voor ondernemingen, ook in
coronatijden.
— Sofie Bracke, schepen van Economie

Investeren in startend ondernemerschap

 Al 13 jaar kunnen (her)startende ondernemers in Gent een beroep doen op het

starterscontract. De afgelopen jaren werd meer dan ooit een beroep gedaan op deze subsidie ter

waarde van 5.000 euro. Zo kende de Stad Gent in 2020 liefst 94 starterscontracten toe. Voor

2021 heeft de Stad Gent op dit moment al 26 starterscontracten afgesloten.

Via het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) begeleidt de Stad Gent startende

ondernemers ook met al hun vragen. Het OOG werkt klantgericht en op maat van de

ondernemer.  Zo probeert de Stad meteen ook ondernemers proactief op de hoogte te brengen

van extra ondersteuningen, subsidies en vergunningen.

 

Daarnaast betaalt de Stad ook het inschrijvingsgeld van startende ondernemers in de KBO

terug. Met deze jaarlijkse investering wil de stad de drempel om te ondernemen zo laag

mogelijk houden.
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