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Gentse techfirma wil alle werknemers één dag per jaar vrijwilligerswerk laten doen

Sociaal scoren als bedrijf doe je zo
► Vincent Meerschaert: ‘Dit project past helemaal
in onze waarden.’ © Damon De backer

cathy GallE

Het Gentse techbedrijf Showpad laat zijn
150 werknemers een dag per jaar als
vrijwilliger werken bij een Gents sociaal
initiatief. Het lanceert ook een online
platform waarbij het andere bedrijven
oproept hetzelfde te doen.
Showpad, in 2011 gestart als kleine Gentse startup en uitgegroeid tot internationale techspeler
met afdelingen in onder andere Londen, Chicago
en San Francisco, wil op deze manier naar eigen
zeggen iets terugdoen voor de stad waar alles
begon.
De oprichters van Showpad beten gisteren de
spits af en gingen een dag meehelpen in de SintAntoniuskring. Ze hielpen er mee met de voorbereiding van de voedselpakketten. “Een dag is misschien symbolisch, maar het is de bedoeling om
mensen aan te zetten dit te blijven doen”, stelt
Pieterjan Bouten, oprichter van Showpad.
Het bedrijf wil ook andere Gentse bedrijven
aanzetten om hetzelfde te doen. En dus hun werknemers voor één dag, op kosten van de werkgever,
in te zetten voor een goed doel.
Showpad werkt daarvoor nauw samen met het
Vrijwilligerspunt Gent. “Showpad heeft een online
platform gemaakt, eendagvoorgent.be, waar alle
geïnteresseerde bedrijven zich kunnen inschrijven”, legt schepen van Welzijn en Gelijke Kansen
Resul Tapmaz (sp.a) uit. “Die bedrijven kunnen
aangeven hoeveel mensen ze een dag vrijwilligerswerk geven en welk werk die graag zouden
doen. Het Vrijwilligerspunt verwerkt dan de aanvragen en matcht het bedrijf met één of meerdere
sociale organisaties die op zoek zijn naar helpende
handen.”
Voor de stad Gent is dit een belangrijk initiatief,
meent Tapmaz. “De zelforganisaties zijn de sociale

ruggengraat van de stad. En zowat allemaal werken ze met vrijwilligers. Gent heeft al 33.000 vrijwilligers, maar veel verenigingen zijn nog steeds
op zoek naar mensen die kunnen bijspringen. Een
actie zoals deze is meer dan welkom.”

Voorlopers
Op dit ogenblik doen al negen Gentse bedrijven
mee, de meeste net als Showpad uit de techsector.
En dat is niet zo verwonderlijk, meent Ludo
Struyven, hoofd van de onderzoeksgroep onderwijs en arbeidsmarkt bij het HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU
Leuven). “Techbedrijven zijn vaak voorloper. Of
het nu gaat om sociaal weefsel of duurzaamheid.
Bij Google bijvoorbeeld krijgt het personeel de

Dodentol door noodweer
in Japan blijft oplopen
In Japan zijn bij hevig onweer
minstens 112 mensen om het
leven gekomen. Het aantal
slachtoffers kan nog oplopen.
Volgens het persbureau Kyodo
werden gisteren nog 80 mensen
vermist. De overstromingen zijn
de ergste natuurramp in Japan
sinds de zware aardbeving en
tsunami van maart 2011.
Reddingsploegen werken de
klok rond. Minstens elf slachtoffers werden in overstroomde
woongebieden in het westen
van het land aangetroffen, stelt
Kyodo News. De hevige regen
heeft sinds donderdag wegen en
straten overspoeld en aardverschuivingen veroorzaakt.
Alleen al in het district
Mabicho staan 4.600 huizen
onder water. Op tv-beelden zijn
ondergelopen straten en weggespoelde huizen te zien. Ook
auto’s werden meegesleurd.
Tienduizenden mensen werden

in noodverblijven ondergebracht, aldus de regering.
In totaal 54.000 hulpverleners zijn ingezet, onder hen
militairen en politieagenten.
Zeer hard getroffen door de
zware neerslag is de regio rond
de miljoenenstad Hiroshima.
Alleen daar al vielen volgens de
nieuwszender NHK 44 doden.
Premier Shinzo Abe zegde
wegens de precaire situatie een
geplande reis naar Europa en
het Midden-Oosten af. (belga)

Atomium
heeft nu
oﬃcieel adres

CEO Brussels
Airlines stelt
personeel gerust

aan de voet van het atomium
hebben de brusselse schepenen geoﬀroy coomans (mr),
els ampe (open Vld) en karine
lalieux (PS) het nieuwe
atomiumplein ingehuldigd. het
iconische Belgische gebouw
zal het nummer 1 krijgen en zo
na 60 jaar een oﬃcieel adres
hebben. Tot nog toe werd het
atomiumsquare gezien als het
adres van het atomium, maar
dat plein ligt aan de Trade mart
en vormt het adres van dat
complex. Het ontbreken van
een adres voor het atomium
kwam aan het licht toen directeur Henri Simons merkte dat
de post soms niet aankwam en
het adres niet toebehoorde aan
het atomium. (belga)

“het personeel van Brussels
airlines hoeft niet onzeker te
zijn over de toekomst. (...) als
er veranderingen zijn, dan
zullen ze gradueel worden
doorgevoerd.” Dat was de
boodschap van christina
Foerster, ceo van brussels
airlines, na een bijzondere
ondernemingsraad bij de luchtvaartmaatschappij. De vakbonden en het personeel werden
gisteren verder ingelicht over
de integratie van brussels
airlines in de eurowings group,
deel van de Duitse luchtvaartgroep lufthansa. er werd
bevestigd dat brussel het competentiecentrum wordt van alle
langeafstandsvluchten van de
eurowings group. (Hln)

dodelijke slachtoﬀers vielen
er. Er zijn 80 vermisten.

‘We wilden als event iets
dynamischers dan het obligate
etentje. We kozen voor
een ﬁetstocht met mensen
met een handicap’
VincEnt MEErschaErt
TrajecT mobiliTy managemenT

kans om mee te helpen in publieke parken.
Boompjes helpen aanplanten en dergelijke.”
Een van de deelnemende bedrijven in Gent is
Traject Mobility Management, een adviesbureau
in verkeer en mobiliteit. Volgens general manager
Vincent Meerschaert kwam de vraag om mee te
doen vanuit het team.
“We zijn een bedrijf met vrij jonge medewerkers, die begaan zijn met duurzaamheid”, vertelt
hij. “We vroegen ons af of we als nieuwjaarsevent
niet eens iets dynamischers konden doen dan het
obligate etentje met partners. We kozen dit voorjaar om een ﬁetstocht te maken met mensen met
een handicap en dat beviel het team heel erg.”
Toen ze bij het bedrijf hoorden van de plannen
van Showpad was het hele team enthousiast om
mee te doen, stelt Meerschaert. “Dit past helemaal
in de waarden van ons bedrijf. Het zijn allemaal
hardwerkende en geëngageerde mensen die met
beide voeten in de maatschappij willen staan.”
Ook onderzoeker Ludo Struyven ziet de aantrekkingskracht. “Werknemers kunnen wel degelijk een meerwaarde halen uit een dagje vrijwilligerswerk bij een sociale organisatie. Zo’n
platform als in Gent is vrij uniek, maar je ziet hier
en daar al bedrijven die op individuele basis duurzame of sociale activiteiten aanbieden aan hun
werknemers. Dit leeft heel erg.”
Dat dergelijke acties meteen goed zijn voor het
imago van die bedrijven, mag geen bezwaar zijn,
vindt Struyven. “Zolang het op vrijwillige basis
gebeurt en er geen grote sociale druk op de werknemer komt te liggen waardoor die zich verplicht
voelt, is er niets mis mee. Het komt zowel het
sociaal weefsel als de bedrijven zelf ten goede.”

