EVA’s
PUUR Gent (Business Improvement District)
Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke horecazaken;
De efficiënte promotie, profilering en uitbouw op regionaal, nationaal en internationaal vlak van
Gent als sfeervolle en authentieke winkel- en horecastad.
Beheer van het winkelgebied.
Het actief ondersteunen van Gentse middenstand en horeca.
Organisatie en promotie van Braderie Publique, de koopzondagen en de TRAVAK-acties.
De raad van bestuur vindt maandelijks in het stadhuis. Onbezoldigd.
De Centrale
De Centrale is een intercultureel muziekcentrum dat inzet op de artistieke expressies die voortspruiten uit
de culturele diversiteit. De superdiversiteit in Gent en in Vlaanderen vormen het inspirerend referentiekader
en de uitdagende werkcontext van De Centrale. De raad van bestuur komt ongeveer tweemaandelijks
samen.Onbezoldigd.
De Fietsambassade Gent
Contactpunt voor alle vragen en info over het gebruik van de fiets in Gent. De Fietsambassade wil ook
nieuwe kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleert. De organisatie
wil dat doen op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie. Er worden
vertegenwoordigers gezocht voor de raad van bestuur en de algemene vergadering. Onbezoldigd.
De Bijloke
Muziekcentrum De Bijloke Gent is niet alleen een concertzaal maar ook een inspirerend centrum voor
iedereen die van muziek houdt. Klassiek, oud of hedendaags, jazz, niet-Westers, voor kinderen of
jongeren. De raad van bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar samen. Onbezoldigd.
ReGent
Helpen Gentenaars energie besparen door het uitvoeren van gratis energiescans, geven van advies bij
energiebesparende verbouwingen en geven van leningen aan lage interest voor energiebesparende
verbouwingen. De raad van bestuur komt 3 keer per jaar samen in het stadhuis. Onbezoldigd.
SodiGent
Personeelsvereniging van de Groep Gent. De raad van bestuur komt 6 keer per jaar samen, steeds voor
de gemeenteraad om 18u. Onbezoldigd.
Startersfabriek
De Startersfabriek maakt elke pre-starter, starter, start-up en prille groeier in Gent wegwijs in de wirwar van
organisaties die specifieke professionele ondersteuning of begeleiding kunnen bieden bij de start of
verdere groei van hun onderneming. De raad van bestuur komt 4 keer per jaar samen in het stadhuis.
Onbezoldigd
Wijkwerken
Sinds 1 januari 2018 werd het PWA-systeem vervangen door het nieuwe ‘wijk-werken’. Wijk-werken biedt
werkzoekenden de kans om klussen uit te voeren bij particulieren, verenigingen en vzw’s, scholen,
gemeenten, OCMW of in een land- en tuinbouwbedrijf. Onbezoldigd.
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
IMEWO
Imewo is in hoofdzaak actief in het noorden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Voor dat
grondgebied is Imewo aangeduid als beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas.
Bezoldigd.
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Digipolis
ICT voor Gent en Antwerpen. De raad van bestuur komt tweemaandelijks samen in Gent op de 3e
woensdag van de maand, sporadisch wordt ook een digitale raad van bestuur samen geroepen. Bezoldigd.
Ivago
IVAGO is de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken. Ze staat in voor het
afval- en materialenbeheer in Gent en Destelbergen, exploiteert zes recyclageparken en telt ruim
vierduizend bedrijfsklanten. De afvalenergiecentrale produceert elektriciteit en warmte. Voor de stad Gent
houdt IVAGO de straten en pleinen proper. De raad van bestuur komt maandelijks samen op de 3e
woensdag van de maand (behalve in juli en augustus). Bezoldigd.
Westlede
Crematorium Lochristi. Bezoldigd.
TMVW
TMVW is een van oorsprong Vlaamse drinkwaterintercommunale. Het bedrijf werd begin 20e eeuw
opgericht om het Belgisch drinkwaternet uit te bouwen. De raad van bestuur komt 1 keer per maand samen
in Gent (uitgezonderd juli en augustus.) Bezoldigd.
Farys
Sinds 2014 bundelt TMVW haar operationele activiteiten onder de bedrijfsnaam Farys. Farys levert
drinkwater leveren, maar ontwikkelde in de loop der jaren verschillende andere activiteiren waaronder het
saneren van afvalwater,en efficiënt waterbeheer het bouwen en verbouwen zwembaden en
sportinfrastructuur, wegeniswerken, en efficiënt waterbeheer. De raad van bestuur komt 1 keer per maand
samen (uitgezonderd juli en augustus) in Gent. Bezoldigd.
HR-comité Farys
Het HR-comité voert het pesoneelsbeleid en adviseert de raad van bestuur. De voorzitter van het HRcomité wordt toegevoegd aan het vast bureau. Circa 6 keer per jaar. Bezoldigd.
Regionaal adviescomité Farys Domeindiensten
Het comité adviseert de raad van bestuur van TMVW/FARYS in relevante dossiers. Het adviescomité komt
een keer per maand samen (met uitzondering van juli en augustus) in Gent. Onbezoldigd.
Regionaal adviescomité Farys Secundaire diensten
Het comité adviseert de raad van bestuur van TMVW/FARYS in relevante dossiers. Het adviescomité komt
een keer per maand samen (met uitzondering van juli en augustus) in Gent. Onbezoldigd.
VZW’s
Centrum basiseducatie
Kandidaten moeten affiniteit hebben met (laaggeletterde) kansengroepen, diversiteit en met het Vlaamse
en Gentse (volwassenen)onderwijsbeleid. Notie hebben van de Vlaamse en stedelijke beleidscontext is
een pluspunt. Onbezoldigd.
Cevi
Cevi is een grote speler op de Vlaamse IT-markt, gespecialiseerd in het bouwen van moderne en
betrouwbare informaticasystemen, voor de automatisering van hun processen en diensten. De raad van
bestuur komt 4 keer per jaar samen op vrijdagmiddag, afwisselend in Gent en Brugge. De raad van bestuur
is bezoldigd, de algemene vergadering onbezoldigd.
Designplatform Gent - Oost-Vlaanderen vzw
De vzw heeft als doel het bevorderen van meer en duurzamer ondernemerschap, meer startende
ondernemingen en meer werkgelegenheid in de design- en creatieve sector in Oost-Vlaanderen in het
algemeen en in Gent in het bijzonder. Onbezoldigd.
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Gent, Stad in werking
Open partnerschap met een vaste waarde in het lokaal werkgelegenheidsbeleid van de stad Gent. Het
partnerschap bestaat uit publieke en private actoren uit het brede werkveld van werk, bemiddeling,
opleiding, onderwijs en welzijn. Het engageert zich om een gemeenschappelijke strategie uit te werken en
verschillende initiatieven op te zetten. Dit gebeurt steeds met het oog op kwaliteitsvol werk voor iedereen.
Onbezoldigd
Gentse wijnbouw en wijnmetersgilde
Monte Blandino, wijngaard aan de Sint-Pietersabdij. Onbezoldigd.
Lichtfestival vzw
Driejaarlijks Gents Lichtfestival. De raad van bestuur komt 2 tot 3 keer samen per jaar, tijdens de
kantooruren. Onbezoldigd.
Logo Gezond Plus
Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee
aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. Onbezoldigd.
Medisch Oost-Vlaanderen vzw (Medov vzw)
De vereniging heeft tot doel het verzamelen en bespreken van de medische problematiek in OostVlaanderen en het bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening en in het bijzonder bij
rampen, onder andere door het organiseren van opleidingen. Onbezoldigd.
Max Mobiel
Doelstellingen van Max Mobiel zijn de mobiliteitsdrempels op weg naar werk in Gent wegnemen en
duurzame mobiliteit promoten door het aanbieden van slimme mobiliteitsoplossingen ter vervanging van de
auto in het woon- werkverkeer. Onbezoldigd.
Netwerk Palliatieve thuiszorg Gent-Oost-Vlaanderen
Steunt en informeert ongeneeslijk zieken en hun naaste omgeving. Men kan er terecht met vragen over
palliatieve zorg en het levenseinde. Onbezoldigd.
Vereniging voor openbaar groen (VVOG)
De Vereniging Voor Openbaar Groen is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met het statuut
van een vereniging zonder winstoogmerk. VVOG stelt zich tot doel;
het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een
maximale uitbreiding en behoud.
de werkende leden te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid.
de werkende leden te helpen bij het oplossen van problemen inzake groenbeheer.
het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen.
Onbezoldigd.
Voetbal in de stad - De KAA Gent Foundation
De vereniging beoogt, op basis van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, en
met inzet van de professionele voetbalorganisatie KAA Gent, de realisatie van een open stadionwerking
om aldus het sociale weefsel op lokaal-regionaal vlak te versterken. De vereniging zal in het kader van dit
doel extra inspanningen leveren betreffende de integratie van kwetsbare doelgroepen in de stad.
Onbezoldigd.
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Sociale huisvestingsmaatschappijen
Gentse Haard
Sociale Huisvestingsmaatschappij. De raad van bestuur komt twee keer per jaar samen. Onbezoldigd.
WoninGent
Sociale Huisvestingsmaatschappij. De raad van bestuur is bezoldigd, de algemene vergadering
onbezoldigd.
Andere
De Krook
De CVBA Waalse Krook is de entititeit die De Krook beheert en is samengesteld uit vertegenwoordigers
van Stad Gent, Imec en Universiteit Gent. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de schepen van
Cultuur. De raad van bestuur van de CVBA heeft heel wat beslissingsbevoegdheden wat maakt dat er
naast fysieke vergaderingen ook af en toe telefonische raden van bestuur zijn (inbelsysteem). In 2017 ging
het om 10 fysieke vergaderingen en 4 telefonische raden van bestuur. 1 keer per jaar vindt de algemene
vergadering plaats. Onbezoldigd.
HuurinGent
De huurmarkt in Gent krimpt omdat verhuren vaak te intensief wordt voor (particuliere) eigenaars. De vraag
naar private huurwoningen in Gent blijft echter even hoog. Daarom wil Huuringent eigenaars ondersteunen.
HuurinGent huurt woningen van particulieren en volgen de verhuur, de betalingen, de administratie en het
onderhoud op. Onbezoldigd.
Grondbank The Loop NV
Ontwikkeling site The Loop. De grondbank is een publiek-private samenwerking tussen sogent en de NV
Schoonmeers-Buchten. De raad van bestuur komt ongeveer tweemaandelijks samen in het gebouw van
sogent (Bank van de Arbeid). Onbezoldigd.
Arteveldestadion NV
Beheer van Ghelamco stadion. Onbezoldigd
Eiland Zwijnaarde
Ontwikkeling van het bedrijvenpark ‘Eiland Zwijnaarde’. Er komt ruimte voor bedrijven die zich
specialiseren in kenniseconomie, transport, logistiek en watergebonden distributie. Onbezoldigd.
NTGent
Stadstheater Gent. De raad van bestuur komt ongeveer 5 keer per jaar samen. De raad van bestuur werkt
als een strategische raad en algemene vergadering. Onbezoldigd.
Citadel Finance
Dochteronderneming van sogent die het beheer en uitbating van het ICC opvolgt. De raad van bestuur
komt circa 5 keer per jaar samen in het gebouw van sogent (Bank van de Arbeid). Onbezoldigd.
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