PERSBERICHT, 17 januari 2015

Allereerste WGO-awards uitgereikt door Joël De Ceulaer
Vrijdagavond, 16 januari, heeft journalist Joël De Ceulaer in Lokeren de allereerste WGOawards uitgereikt. De jaarlijkse prijs van de Taborgroep wil inspirerende projecten in de kijker
zetten die WaardeGericht Ondernemen, kortweg WGO, in de praktijk brengen. ‘Enkele
projecten sprongen er voor mij echt uit’, zegt jurylid Joël De Ceulaer. ‘Ze hebben terecht een
award gekregen. Ik was ook aangenaam verrast door de verscheidenheid in onderwerpen.’
Bekroonde projecten
De awards werden uitgereikt in 3 categorieën. De projecten die een prijs in ontvangst
mochten nemen, zijn:
In de categorie 'een nieuwe rolverdeling': De Bolster met het project ‘Nieuw, gedragen naam
gelinkt aan missie/visie’; Dienstverleningscentrum De Triangel met het project ‘Ik heb ook een
mening’; Home Thaleia met het project ‘Home Thaleia heeft wereldburgers in huis’.
In de categorie 'echte participatie': Sint-Lievenspoort met het project ‘Leefwereld van cliënten uit
verschillende culturen’; De Mozaïek met het project ‘Park brengt school en buurt samen’
In de categorie 'anders bekeken': MFC Ten Dries met project ‘Werking 21 plus'; IVV met project
‘Start2Work’; IVV met project ‘Jong en oud samen op reis’

Gouden Musketon
De award is een gouden musketon. ‘De Taborgroep verwijst immers naar de Taborberg die
het netwerk symboliseert’, verduidelijkt directeur Paul Ongenaert. ‘Samenwerken, samen een
weg afleggen. Als je bergen beklimt, heb je musketons nodig om je te beveiligen, om je met
anderen te verbinden, om elkaar op te vangen. De Gouden Musketon zet die symboliek uit het
netwerk verder.’
Externe jury
Alle 52 organisaties uit de Taborgroep konden een voorstel indienen. Daarna boog een jury
met professor ethiek Ignaas Devisch (UGent), journalist Joël De Ceulaer (Knack) en docent
gezondheidsethiek Yvonne Denier (K.U.Leuven en Zorgnet Vlaanderen) zich over de
projecten. Uiteindelijk kregen 8 projecten een award.
Een overzicht van de bekroonde projecten en het bijbehorende juryverslag op
http://www.tabor.be/wgo-awards-uitgereikt/
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Bijlage:
Taborgroep
De Taborgroep is een uniek transsectoraal netwerk van 52 autonome organisaties uit Oost- en
West-Vlaanderen en versterkt waardegericht ondernemen in de sectoren welzijn, gezondheid en
onderwijs.
De Taborgroep biedt ondersteuning aan op maat op het vlak van communicatie, financiën-aankoop,
ICT, infrastructuur en personeel & organisatie. Door de netwerking te richten op innovatie wil de
Taborgroep het sociaal ondernemerschap stimuleren.
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