
 

Charter lidmaatschap Gentse Culinaire Raad 

 

Door dit charter te ondertekenen engageer ik mij om deel uit te maken van de Gentse Culinaire Raad. 

 

Wat is de Gentse Culinaire Raad? 

De Gentse Culinaire Raad is het orgaan waarmee de Gentse culinaire sector zich verenigt en zich 

samen, met de ondersteuning van de Stad Gent, inzet op zeven kerntaken: 

  
1. Het brengt de Gentse culinaire scène van culinaire-ondernemers en ‘makers’ samen.   
2. De deelnemers zetten thema’s op de agenda die als doel hebben de Gentse culinaire 

scène te versterken.   
3. De deelnemers waken over de positionering van Culinair Gent en dragen deze 

positionering op diverse manieren mee uit via een actieplan.   
4. De deelnemers formuleren adviezen die het culinaire beleid van Stad Gent mee 

voeden, inspireren en versterken.  
5. De deelnemers leggen actief contacten en zoeken connecties met partners die een rol 

kunnen spelen in de versterking en positionering van de Gentse culinaire scène.   
6. De deelnemers pikken trends en evoluties op en delen via het platform kennis die de 

Gentse culinaire scène kan versterken.   
7. De deelnemers nemen startende/jonge horeca-ondernemers mee onder hun 

vleugels.   
 

Wat betekent het om lid te zijn van de Gentse Culinaire Raad? 

Via mijn lidmaatschap: 

1. Onderschrijf ik/mijn onderneming de merkdrivers van Culinair Gent 

• Geëngageerd: 

o Maatschappelijk engagement door een duurzame visie 

o Een sterke focus op innovatie 

o Laagdrempelig, gastvrije en ontspannen sfeer voor iedereen  

o Hoge diversiteit die een plek biedt voor elke fijnproever 

• Creatief 

o De durf om te experimenteren 

o Gent heeft als afgebakende vrijhaven nog heel wat speelruimte 

o Originele samenwerkingen zorgen voor verrassende concepten 

o Beleidsmatige steun van originele en intelligente initiatieven 

o Het eigenzinnige karakter van de Gentse ondernemers 

• Enthousiast 

o Een gemeenschappelijk drive voor kwaliteit en gastvrijheid 

o Hoge collegialiteit tussen de ondernemers 

o Sterk doorzettingsvermogen 

o Geen stijve setting, maar een gemoedelijke ambiance 

2. Geef ik samen met mijn onderneming en/of netwerk mee vorm aan Gent als culinaire stad en 

draag ik bij tot de uitvoering van het actieplan en de daarbij horende doelstellingen.  

3. Is mijn zaak/onderneming ambassadeur om één of meerdere doelstellingen van Culinair 

Gent uit te dragen in het eigen netwerk. 



Welke engagementen neem ik als lid op? 

Als lid: 

1. neem ik actief deel aan de bijeenkomsten van de Gentse Culinaire Raad. Wanneer ik zelf niet 

aanwezig kan zijn, probeer ik ervoor te zorgen dat iemand anders van mijn 

organisatie/netwerk mijn plaats inneemt. 

 

2. draag ik de visie rond Culinair Gent uit in mijn onderneming, netwerk of achterban. 

 

3. engageer ik mij in naam van mijn onderneming, netwerk of achterban actief bij te dragen aan 

de uitvoering van één of meerdere doelstellingen van Culinair Gent.  

 

4. breng ik expertise vanuit mijn eigen onderneming, netwerk of achterban binnen in de Gentse 

Culinaire Raad om Culinair Gent verder te ontwikkelen. 

 

5. koppel ik wat in de Gentse Culinaire Raad gebeurt terug naar mijn eigen organisatie, netwerk 

of achterban. 

 

6. draag ik bij aan projecten van Culinair Gent. 

 

7. neem ik deel met een open blik en voer ik een open dialoog met de andere leden, steeds met 

respect voor ieders mening. 

 

8. ben ik bereid om samen te werken met andere ondernemers uit de Gentse culinaire sector 

om uiteindelijk bij te dragen tot de doelstellingen van Culinair Gent.  

 

Datum:  

Voornaam + familienaam: 

Zaak: 

Handtekening: 

 

 

 

 


