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Beste leden van SodiGent,

Het einde van 2015 nadert alweer met rasse 
schreden. En voor sommigen onder 
ons is het eindejaarsshoppen al volop 
begonnen. Toch raad ik jullie aan om dit 
nummer eerst even door te nemen, er 
staan misschien interessante kortingen 

voor leuke cadeaus in.
Sinds half augustus staat Kristof Cazaerck 

aan het roer van SodiGent en in een interview legt hij uit 
welke toekomst hij ziet voor SodiGent. Hoe het digitale 
luik een grotere rol kan spelen en hoe de 3 pijlers, 
maatschappelijke ondersteuning, financiële voordelen en 
activiteiten, verder kunnen uitgebouwd worden. 
We gaan ook even dieper in op de maatschappelijke 
ondersteuning.  Wat is dit juist, hoe werkt dit, …  
We merken dat steeds meer collega’s nood hebben aan 
deze maatschappelijke ondersteuning en dat het voor 
velen steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Voor SodiGent is solidariteit dan ook een heel 
belangrijk begrip.
Om het nieuwe jaar goed in te zetten wordt er op de 
eerste werkdag een after work party georganiseerd, de 
Foute Fuif.  Voor de Stad Gent, Brandweer, Onderwijs, 
Havenbedrijf Gent en Sogent  is dit een traditie maar 
dit jaar verwelkomen we graag ook het OCMW en Jan 
Paflijn in de Balzaal van de Vooruit vanaf 17 uur. Voor onze 
gepensioneerde leden hét moment om de collega’s nog 
eens te ontmoeten. Een fuif die je niet mag missen.

Voor iedereen een prettig eindejaar en een voorspoedig 
nieuwjaar toegewenst!

Martine De Regge, Voorzitter

Nieuw diensthoofd SodiGent

Steeds meer met minder

Dracula in De Bijloke

Verder  03  De Foute Fuif
 07  kortnieuws

in dit nummer

COLOFON: Verantwoordelijke Uitgever: Martine De Regge (voorzitter), Rudy Coddens (schepen)
Redactieraad: Kristof Cazaerck, Saskia De Bruycker en Arne Berwouts
Fotografie: Bart Cloet, Thinkstock (cover en backcover)
Coördinatie: Arne Berwouts Redactieadres: SodiGent, Botermarkt 1, 9000 Gent, sodigent@stad.gent
Realisatie: www.f-twee.be  Drukkerij: Maatwerkbedrijf Nevelland
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De 
Foute 
Fuif
De eerste werkdag van het 
nieuwe jaar wordt feestelijk 
afgesloten, met een Foute Fuif. 
Wanneer de kantoordeuren 
dicht gaan, openen de deuren 
van de Vooruit. Alle mede
werkers van OCMW Gent, 
Jan Palfijn Ziekenhuis, Stad 
Gent, Brandweer, Onderwijs, 
Havenbedrijf Gent, SoGent, 
AGB Erfgoed en AGB Kunsten 
en Design zijn er vanaf 17 uur 
welkom in de balzaal. 
Hilde Sturtewagen (Dienst 
Loopbaanbegeleiding en 
Vorming Stad Gent) was de 
voorbije vier edities van de 
partij en wil de pret ook nu niet 
missen: “Het is altijd leuk om 
een babbeltje te slaan buiten 
de werkuren, niet alleen met je 
rechtstreekse collega’s maar 
ook met medewerkers die je 

anders nooit tegenkomt. 
Nu ja, heel veel babbelen komt 
er niet aan te pas, er wordt 
meestal veel gedanst …”

ANDY AUS TIROL
Achter de draaitafel staat DJ 
Andy, die zichzelf omschrijft als 
‘prettig gestoord’. Dat belooft … 
Hilde Sturtewagen: “Het is voor 
iets een Foute Party, hé! (lacht) 
Nee, zo fout is de muziek niet 
hoor. Er zit wel eens een Anton 
aus Tirol tussen, maar voor de 
rest is het vooral ambiance
muziek uit de jaren zeventig, 
tachtig en negentig. Ideaal 
om de eventuele stress van 
de eerste werkdag er meteen 
weer af te dansen.”
Hilde roept al haar collega’s 
op om langs te komen. “Het is 
echt een groot feest, zeker nu 

ook de mede
werkers van het 
OCMW en het Jan 
Palfijn meedoen. En de 
toegang is natuurlijk gratis. 
Er is maar één probleem: op tijd 
naar huis geraken, want de dag 
nadien moet er weer gewerkt 
 worden …” (lacht)
SodiGent neemt alvast de 
 nodige ‘voorzorgsmaatregelen’: 
om één uur na middernacht 
gaan de lichten onherroepelijk 
weer aan. 

INFO
09 266 53 80, sodigent@stad.gent, www.stad.gent/sodigent 

PRAKTISCH
• maandag 4 januari 2016
• vanaf 17 uur
• gratis, inschrijven hoeft niet
• Kunstencentrum Vooruit, balzaal
 Sint-Pietersnieuwstraat 23



4

De nieuwe baas van SodiGent moet het samengaan 
van de twee vroegere organisaties in goede banen 
leiden. Eerste opdracht: de sterke punten van elke 
organisatie behouden en uitrollen voor iedereen. 
“Een fusie is nooit eenvoudig. Maar samen vinden 
we onze draai wel.” 

Sterke punten  behouden

Wie is hij? Wat doet hij? Wat 
drijft hem? We wanen ons heel 
eventjes Jambers wanneer we 
onze vragen voorleggen aan 
het nieuwe diensthoofd van 
SodiGent. Kristof Cazaerck (34) 
startte tien jaar geleden bij de 
Dienst Selectie van het OCMW, 
als arbeidspsycholoog. “Dat was 
meteen ook mijn eerste job. Ik 
heb psychologie gestudeerd, 
maar ook informatica. Die combi
natie lijkt misschien wat vreemd 
maar voor mij is het de normaal
ste zaak van de wereld: ik ben 
heel graag bezig met computers, 

maar ook erg geïnteresseerd in 
de menselijke kant van de zaak. 
Beide passies kwamen in ieder 
geval goed van pas toen ik in 
2009 verantwoordelijke werd 
voor IT en HRprojecten van 
zowel het OCMW als de Stad. In 
die jaren heb ik ook het reilen 
en zeilen van beide organisaties 
goed leren kennen.”

DE DRIE PIJLERS
Kennis van computers, psy
chologie én over de interne 
keuken van Stad en OCMW: het 
bleek ook de ideale mix om als 
diensthoofd van SodiGent aan de 
slag te gaan. “De balans tussen 
werk en leven heeft mij altijd 
geïnteresseerd, ik heb dan ook 
niet getwijfeld om mij kandidaat 
te stellen. Ook al is het, zoals 
bij elke fusie, niet altijd eenvou
dig om alle neuzen in dezelfde 
richting te krijgen. Logisch ook: 

Sodiganda en Sodico waren 
jarenlang aparte diensten, met 
een eigen werking en eigen acti
viteiten. Gelukkig hadden beide 
dezelfde drie pijlers onder hun 
eigen organisatie – maatschap
pelijke ondersteuning, financiële 
voordelen en activiteiten. Nu 
we als één sociale dienst door 
het leven gaan, krijgen we de 
kans om de sterke punten van 
elke organisatie uit te rollen voor 
iedereen. We streven naar het 
beste van de twee werelden en 
breiden dat uit. We gaan ook 
vernieuwing niet uit de weg.”

IEDEREEN BEREIKEN
Die vernieuwing bevat onder 
meer een digitaal luik. “We willen 
iedereen van Groep Gent berei
ken, dat wil zeggen alle actieve 
en gepensioneerde medewer
kers van Stad Gent, OCMW Gent, 
AZ Jan Palfijn, Brandweer Gent, 

NIEUW DIENSTHOOFD SODIGENT
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Sterke punten  behouden
Onderwijs Gent, Havenbedrijf 
Gent, SoGent, AGB Erfgoed en 
AGB Kunsten en Design. We 
gaan meer inzetten op sociale 
media, onder meer met een 
Facebookpagina, en binnenkort 
hebben we een gloednieuwe ei
gen website, met daarop alle acti
viteiten, voordelen en kortingen. 
Dat moet de toegankelijkheid van 
SodiGent verhogen. Op termijn 
zullen medewerkers zich ook 
online kunnen inschrijven op dit 
digitale platform, naast de andere 
gekende inschrijvingskanalen.” 

POSITIEF VERHAAL
Ook het aanbod van SodiGent 
wordt onder de loep genomen. 
“Dat moet worden afgestemd op 
de verschillende doelgroepen 
van Groep Gent. We maken niet 
alleen een onderscheid tussen 
‘actief’ en ‘gepensioneerd’, maar 
tussen de verschillende levens

fases. Je hebt immers starters, 
jonge gezinnen, alleenstaanden 
met of zonder kinderen, gezinnen 
met kinderen die gaan studeren, 
bijna gepensioneerden, jongere 
en oudere gepensioneerden, … 
Dus van bij het begin van de 
loopbaan tot lange tijd daarna: 
 iedereen moet aan bod komen 
en in alle drie de pijlers zijn 
 gading vinden.”
Het nieuwe aanbod wordt in de 
volgende editie van dit maga
zine (maart) voorgesteld. Kristof 
 Cazaerck: “Het klinkt misschien 
een beetje wollig maar het 
verhaal om tot één SodiGent 
te komen moet een positief 
verhaal zijn, niet alleen in goede 
maar ook in slechte tijden. Zo’n 
groeiproces is niet van de ene 
op de andere dag voltooid 
natuurlijk. We moeten er allemaal 
samen een beetje ‘onzen draai’ 
in vinden.”
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Steeds meer met minder 
24 euro: die prijs betaal je jaarlijks 
om lid te zijn van SodiGent. In ruil 
kan je deelnemen aan activiteiten 
en krijg je allerlei financiële voor
delen zoals premies en kortingen. 
Een deel van het lidgeld gaat naar 
een minder zichtbare, maar min
stens even belangrijke pijler: de 
maatschappelijke ondersteuning. 
“Door jouw lidmaatschap kunnen 
we ook collega’s helpen die het 
moeilijk hebben”, vertelt Saskia 
De Bruycker (sociaal consulent 
SodiGent). “Steeds meer mede
werkers kloppen hiervoor bij ons 
aan.”

STIJGENDE LIJN
De sociaal consulenten van Sodi
Gent bieden niet alleen gratis 
advies en administratieve bijstand, 
ook voor financiële hulp kan je bij 
hen terecht. Dit jaar gaf SodiGent 
reeds 70 medewerkers een ren
teloze lening – een kwart meer 
dan in 2014. Saskia De Bruycker: 
“Het valt op dat we dit jaar veel al
leenstaande ouders over de vloer 
krijgen, die zelfs met een voltijdse 
job amper rondkomen. Net omdat 

ze voltijds werken, vallen ze uit de 
boot voor andere sociale onder
steuning. Op het einde van de 
maand is het vaak scharten. En 
als ze dan plots pakweg 400 euro 
moeten neertellen voor bijvoor
beeld de schoolboeken van hun 
kinderen, kan dat al eens proble
men geven. Het is geen toeval 
dat we enkele maanden geleden, 
bij het begin van het nieuwe 
schooljaar, een plotse stijging 
zagen van het aantal aanvragen. 
Soms geven we ook een eenma
lige  financiële  tegemoetkoming. 
Voorheen gebeurde dat één of 
twee keer per jaar, dit jaar hebben 
we sedert september al acht dos
siers afgesloten … Het bedrag dat 
we kunnen schenken is noodge
dwongen beperkt en hangt af van 
geval tot geval.”

Heb je vragen?  
Neem contact op met  
Saskia De Bruycker,  
09 266 53 90 
0485 71 32 92  
of Malaika Vandegehuchte,  
09 266 91 36.
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DRACULA 
FILMCONCERT

’s Werelds bekendste vampier 
komt naar Muziekcentrum De 
Bijloke. Of toch zo goed als: 
het Brussels Philharmonic zorgt 
er op zaterdag 23 januari voor 
de sountrack bij de Duitse cult
film Nosferatu, eine Symphonie 
des Grauens (Freidrich Wilhelm 
Murnau, 1922), de allereerste 
verfilming van het boek Dracula 
(Bram Stoker). Componist José 
Maria SánchezVerdú’s zorgt 
voor de muzikale leiding. 
SodiGentleden kunnen dit 
filmconcert bijwonen aan een 
voordelig tarief. Op vertoon 
van je lidkaart betaal je 26 euro 
voor een ticket in rang 1 (stan
daardtarief 30 euro), een ticket 
in rang 2 kost 20 euro (stan
daardtarief 24 euro). Reserveer 
je kaarten aan de ticketbalie 
van Muziekcentrum De Bijloke, 
Jozef Kluyskensstraat 2. Een 
teentje knoflook meebrengen 
is optioneel. 

TIJDSCHRIFTEN
FEESTELIJKE KORTING

Velen stellen het eindejaars
shoppen uit tot het allerlaatste 
nippertje. Snel nog enkele 
geschenkjes scoren voor de 
feesten? Doe jezelf, je vrienden 
of familie een abonnement op 
een tijdschrift cadeau. Leden 
van SodiGent genieten het 
hele jaar door van 20 % korting 
op de magazines van Sanoma, 
speciaal voor de feestdagen 
loopt die korting op tot 35 %. 
Voor slechts 50 euro lees je 
26 nummers van Libelle of 27 
van Flair, voor 30 euro lees 
je 9 nummers van Feeling, 8 
nummers van Feeling Wonen 
of Wonen Landelijke Stijl, 6 
van Flow of 5 van La Maison 
Victor. En je hoeft er niet eens 
de drukke winkelstraten voor te 
trotseren: wie van de feeste
lijke korting wil profiteren kan 
dat van thuis uit.  
Maak voor 1 januari je keuze op  
www.abon.be/eindejaarskorting.    

OPERETTE
EN MUSICAL

Liefhebbers van operette en 
musical moeten op zondag 
28 februari om 15.30 uur 
in de Handelsbeurs zijn. 
De Belgische sopraan Lisa 
Mostin en de Colombiaanse 
tenor David  Fonseca Astorga 
brengen tijdens ‘Een reis 
door de wereld van operette, 
musical en  Zarzuela’ onder 
meer fragmenten uit de 
komische opera The Pirates 
of Penzeance, de ‘Zarzuela’ of 
Spaanse operette La Taberna 
del Puerto en de musical Rose
Marie. 
Tot en met 5 februari kan je 
kaarten verkrijgen aan het 
onthaal van SodiGent: voor 
een zitplaats in de eerste 
categorie betaal je 33,20 euro 
(standaard tarief 41,50 euro), 
in de tweede  categorie 25,20 
euro (in plaats van 31,50 euro) 
en in de derde  categorie 21,20 
euro (in plaats van 26,50 euro). 

REMGELDTELLER 
ACTIEVE LEDEN

De tussenkomst in medische 
kosten of Farmac is afge-
schaft en wordt vervangen 
door een nieuw systeem: 
heb je in 2015 minstens 140 
euro remgeld betaald en ben 
je als SodiGent-lid nog altijd 
aan het werk? Dan betaalt 
Sodigent je 35 euro terug. 
Je hoeft dus niet langer een 
printje van je aankopen aan 
te vragen bij je apotheek. 
Voortaan klop je aan bij je 
mutualiteit en vraag je een 
overzicht van je remgeldtel-
ler. Mutualiteiten hebben tijd 
nodig om al die aanvragen te 
verwerken. Daarom moet je 
het document met de rem-
gelden van 2015 pas volgen-
de zomer binnenbrengen bij 
SodiGent, tussen 1 juni en 31 
augustus. 

Meer info: 09 266 53 80,  
sodigent@stad.gent
www.stad.gent/sodigent  > 
aanbod > financiële voordelen



Contacteer ons
09 266 53 80

www.stad.gent/SodiGent 
sodigent@stad.gent

Onderstraat 22
op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 13 uur

op woensdag ook van 14 tot 17 uur
nieuw: dinsdag van 13 tot 17 uur

Rekeningnummer:
BE76 0680 5089 3095


