
 

 Reglement Samenlevingsprijs - pag 1 van 5 

 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017  

Bekendgemaakt op 23 mei 2017 

Inhoudstafel 

Artikel 1. Doel  ................................................................................................................................... 1 

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied ....................................................................................... 1 

Artikel 3. Categorieën ........................................................................................................................ 2 

Artikel 4. Jury ..................................................................................................................................... 2 

Artikel 5. Procedure ........................................................................................................................ 2-3 

Artikel 6. Non-discriminatieclausule .................................................................................................. 4 

Artikel 7. Opheffing ............................................................................................................................ 4 

Artikel 8. Inwerkingtreding ................................................................................................................ 4 

 
Reglement 

 Doel  Artikel 1.

De Samenlevingsprijs is een initiatief van de Stad Gent dat om de twee jaar wordt georganiseerd. Het 
heeft tot doel positieve initiatieven onder de aandacht te brengen die bouwen aan een warme 
samenleving in Gent, een samenleving met oog voor het welzijn, de gezondheid en gelijke kansen 
voor haar inwoners.  

aangemoedigd en gehuldigd door het toekennen van de Samenlevingsprijs in de vorm van een  
aandenken.   

 Doelgroep en toepassingsgebied  Artikel 2.

§1. Voor de prijs komen in aanmerking: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, feitelijke vereniging 
of Gentse school, verbonden met Gent, die zich verdienstelijk heeft gemaakt in één of meerdere van 
de categorieën van artikel 3. 
 
§2.  De verbondenheid met Gent kan op volgende manieren blijken: 

a. Voor personen: 
- wonen of verblijven (bijvoorbeeld wegens studies) in Gent 
- werken in Gent 

b. Voor feitelijke verenigingen en rechtspersonen (vzw, vennootschappen): 
- feitelijke werking hebben in Gent  
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 Categorieën Artikel 3.

In elk van de vier volgende categorieën wordt telkens één prijs toegekend: 
 

1. Bedrijven die zich op minstens één van de twee volgende domeinen verdienstelijk maken: 
a. een sterke maatschappelijke betrokkenheid op de buurt en de stad hebben 
b. een (personeels- en aanwervings)beleid voeren dat diversiteit, welzijn en gelijke 

kansen van huidige en toekomstige medewerkers en/of klanten centraal stelt   
2. Social profit-organisaties (inclusief scholen) die zich op minstens één van de drie volgende 

domeinen verdienstelijk maken: 
a. het welzijn en de gelijke kansen  van Gentenaren bevorderen  
b. kwetsbare Gentenaren versterken 
c. het samenleven in diversiteit in Gent bevorderen   

3. Nieuwe Gentenaar 
Een persoon van andere origine (niet in België geboren) die door zijn actieve participatie aan 
en inzet in  de Gentse samenleving (onderwijs, opleiding, werk, verenigingsleven enz.) 
bijzondere inspanningen levert om bij te dragen aan de positieve interactie tussen 
Gentenaars van diverse afkomst 

4. Individuen die een bijzondere inspanning leveren om het samenleven in diversiteit op een 
positieve manier te beïnvloeden. 

 Jury Artikel 4.

§1. Bevoegdheid 

a. De jury stelt tweejaarlijks de lijst van genomineerde kandidaten per categorie op zoals 
aangegeven in artikel 5. 

b. De jury stemt mee over de aanduiding van de laureaten per categorie zoals aangegeven in 
artikel 6.  

c. De verslagen van de jury zijn raadpleegbaar. 
 
§2. Samenstelling 

a. De samenstelling van de jury wordt tweejaarlijks door het college van burgemeester en 
schepenen bepaald. 

b. De jury bestaat uit vijf stemgerechtigde leden: de directeur van de Dienst Welzijn en Gelijke 
Kansen van de Stad Gent of zijn vertegenwoordiger en vier externen (die affiniteit hebben 
met aspecten van het samenleven in diversiteit in Gent).  

c. De vergaderingen van de jury worden geleid door de niet-stemgerechtigde schepen bevoegd 
voor Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport van de Stad Gent of zijn 
vertegenwoordiger. 
 

§3. Onverenigbaarheden 
 
Voor de prijzen komen niet in aanmerking: Stad Gent, Politiezone Gent, de gemeentelijke 
verzelfstandigde agentschappen van de Stad Gent, het OCMW Gent, Hulpverleningszone Centrum 
Gent én hun personeelsleden in de uitoefening van hun functie en de juryleden van de 
Samenlevingsprijs. 
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 Procedure Artikel 5.

 Kandidaatstelling § 1.

a. Elke persoon, bedrijf of social profit organisatie (inclusief scholen) kan zichzelf kandidaat 
stellen of door anderen genomineerd worden vanaf 1 juni tot en met 15 september van het 
jaar waarin de prijzen worden uitgereikt. 

b.  Elke kandidaatstelling dient te gebeuren via het daartoe voorziene aanvraagformulier, terug 
te vinden op de website van de Stad Gent of op te vragen bij de dienst Welzijn en Gelijke 
Kansen.  

c. Voor elke ingediende kandidaatstelling ontvangt de indiener binnen de 48 uren schriftelijk 
een ontvangstmelding. 

 Beoordeling § 2.

a. Opmaak van de lijst met reglementaire kandidaten (longlist) 

1) De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen onderzoekt elke kandidatuur op ontvankelijkheid (tijdig 
en correct ingediend + in orde met de voorwaarden) en volledigheid (alles ingevuld). 

2) Indien nodig kan de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen bijkomende informatie opvragen.  
3) De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen stelt een lijst op van alle reglementaire kandidaten per 

categorie. Deze overzichtslijst wordt aan de jury bezorgd. 

b. Opmaak van de lijst van genomineerde per categorie (short list) 

1) Elk stemgerechtigd lid van de jury selecteert uit elke categorie maximaal drie kandidaten die 
voorkomen op de longlist, om in aanmerking te komen als genomineerde voor een bepaalde 
categorie. 

2) Per categorie worden de drie kandidaten met de meeste voorkeurstemmen genomineerd.  
3) De jury komt hierover samen tot een beslissing. 

c. Bij de beoordeling houdt de jury rekening met: 

1) Voor bedrijven en social profit organisaties 
- de bevordering van de sociale cohesie in het algemeen 
- de mate waarin een divers publiek wordt bereikt 
- de originaliteit en/of impact van de aanpak of methodiek 
- de duurzaamheid van het initiatief 

2) Voor individuen 
- een actieve participatie leveren aan de Gentse samenleving en hierin een inspirerend 

voorbeeld zijn voor anderen  
- een bijzondere bijdrage leveren aan de positieve interactie tussen Gentenaars van 

diverse afkomst 

 Beslissing § 3.

a. Vanaf 1 oktober tot en met 20 oktober van het jaar waarin de Samenlevingsprijs wordt 
toegekend, kan zowel door de jury als door elke Gentenaar gestemd worden op de 
genomineerde per categorie. Deze termijnen zijn slechts richtdata. 

b. Iedere Gentenaar kan per categorie één stem uitbrengen op één genomineerde. De stemming 
verloopt digitaal. Op www.stad.gent/samenlevingsprijs kan de stemgerechtigde inwoner van 
Gent op een eenvoudige manier zijn/haar stem uitbrengen. Inwoners van Gent die 
begeleiding wensen bij de stemming, kunnen hiervoor terecht bij de Dienst Welzijn en Gelijke 
Kansen.  
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c. De publieksscore telt mee voor 60%. Per categorie en per genomineerde wordt de volgende 
formule toegepast: (aantal stemmen op de genomineerde gedeeld door de topscore qua 
stemmenaantal per categorie) x 60. 

d. Daarnaast geeft ook de jury een beoordeling aan iedere genomineerde. Ze doet dit door de 
genomineerden te quoteren op 40. De juryscore telt mee voor 40%. 

e. De definitieve rangorde van de genomineerden per categorie wordt bepaald door de 
optelsom van de quotatie door de jury en de quotatie door de inwoners van Gent. 

f. De genomineerde met de hoogste totaalscore per categorie wordt door het college van 
burgemeester en schepenen aangeduid als laureaat van die categorie. 

 

 Uitreiking van de prijzen § 4.
 
De bekendmaking van de uitslag en de huldiging van de laureaten per categorie gebeurt tijdens een 
plechtigheid. 
Elke laureaat ontvangt tijdens deze plechtigheid een prijs in de vorm van een aandenken. 

 Non-discriminatieclausule  Artikel 6.

 De kandidaat verbindt er zich toe: § 1.

a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap 
of sociale afkomst te dulden. 

b. toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te 
bestraffen. 

d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis 
te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het 
kader van het toepasselijke reglement.  

 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening § 2.
houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

 Opheffingsbepaling Artikel 7.

zitting van de gemeenteraad van 26 mei 2015 op.  

 Inwerkingtreding Artikel 8.

Dit reglement treedt in werking op 01 juni 2017. Tweejaarlijks wordt de werking van dit reglement 
geëvalueerd. 

 

(einde reglement) 
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