
Contact

Adres
Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG)
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent

Telefoon
09 210 10 60 
elke weekdag van 9u-12u30 en van 14u-16u

E-mail
ondernemen@stad.gent 

Openingsuren loket en afspraak
ma, di, woe, do & vrij: 9u - 12u30
woe: 14u - 16u | di op afspraak tot 19u 

Volg ons via
www.stad.gent/ondernemen  
www.stad.gent/nl/ondernemen/nieuwsbrieven 

Dé Gentse Ondernemer
Ondernemen in Gent
@Gent_Ondernemer 
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Advies & ondersteuning
voor ondernemers 

Bij het Ondersteuningspunt 
Ondernemers Gent krijg je als 
(toekomstig) ondernemer gratis 
advies en info over vergunningen, 
regelgeving, subsidies, een locatie 
of personeel vinden, financiering 
en investeren.

Advies en
ondersteuning
voor
ondernemers



Je kan bij ons terecht
voor info over:

Advies en ondersteuning voor ondernemers 
Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

Vergunningen & regelgeving
 
• horeca-attest
• Shop-op zondagen en solden
• openingsuren en sluitingsdag
• vergunning nacht- en belwinkel
• omgevingsvergunningen
 (o.a. kleinhandelsactiviteit, …)
• inname openbare ruimte
• terrassen 
• drankvergunningen
• bedrijfsafval
• laden en lossen
• kansspelvergunning
• verkoop van alcohol
• dienstverlening andere overheden
• …

Een geschikte locatie vinden
 
• test je winkel- of horecaconcept via 
 The Box
• matchmaking vraag en aanbod
• bedrijvencentra en coworking spaces
• uitgifte bedrijfsruimtes en -terreinen

Ondersteuning bij het vinden 
van personeel
 
• je vacature/bedrijf bekendmaken 
• duurzaam aanwerven van personeel
• info over tewerkstellingsmaatregelen
• opleiding en coaching op de werkvloer

Het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent 
werkt hiervoor nauw samen met Dienst 
Werk & Activering.

Financiering & investeren
 
• financiering van investeringsplannen
• subsidies andere overheden
• investeren in Gent
• innovatieve speerpunten zoals biotech,  
 cleantech, healthtech, digitech en
 creatieve economie

Subsidies & ondersteuning
 
• starterscontract
• verfraaiing handelspanden
• ondersteuning handelsinitiatieven
• korte keten en biologische landbouw
• bloemenranden
• gezinsvriendelijke horeca
• duurzaam ondernemen
 (energiecoaching, energiepremies)
• de Stadsleverancier
• ondernemers in moeilijkheden
• aangifte van land- en tuinbouwschade
• …

 


