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PERSBERICHT  

DAOUST GENT VERHUIST ! 

 

Vorig jaar in mei blies het Daoust JobCenter Gent 20 kaarsjes uit. Gedurende deze laatste 2 

decennia veroverde Daoust haar vaste stek in de Brabantdam en bouwde het team een stevige 

reputatie uit op vlak van tewerkstelling, opleiding en diversiteit. Vandaag zet Daoust haar 

expansiepolitiek verder door naar een nieuw en groter JobCenter in Gent te verhuizen. Dankzij deze 

investering kan Daoust zich verder profileren als een “dicht bij huis HR-partner” met een maximale 

bereikbaarheid en beschikbaarheid. 

Reeds van bij de opening in 1990 bouwden de medewerkers van het JobCenter Gent een duurzame relatie 

met de plaatselijke middenstand en horecasector op. 

Deze nauwe samenwerking leidde ertoe dat Daoust perfect kan inspelen op de specifieke noden op het vlak 

van tewerkstelling die kenmerkend zijn voor de Gentse regio, zoals de grote vraag naar studenten, de 

tewerkstelling in Gent Zeehaven en de tijdelijke piek tijdens de Gentse Feesten. 

Niet enkel bedrijven en zelfstandigen genieten trouwens van de aanwezigheid van Daoust in Gent. Ook 

gezinnen weten de kwaliteitsvolle dienstverlening van Daoust Dienstencheques te appreciëren. Als “officiële 

vrijetijdsleverancier” geeft Daoust hen namelijk de mogelijkheid om ten volle van hun vrije tijd te 

genieten, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over dagdagelijke huishoudelijke taken. 

Om aan de stijgende vraag van onze klanten te voldoen en om onze kandidaten nog beter te helpen, 

werd besloten om het JobCenter te Gent naar een groter pand te verhuizen. Vanaf vandaag vindt u ons in 

de Brabantdam 49, wat eigenlijk vlak naast het oude kantoor is. Het vrijgekomen kantoor zal vanaf nu dienen 

als opleidingslokaal en als trefpunt voor onze Outplacement-activiteiten. 

Deze inspanningen onderstrepen nogmaals het engagement van Daoust om een positief arbeidsklimaat in 

de Gentse regio te creëren. Het is dan ook een logische evolutie dat Daoust tijdens de laatste 20 jaar 

uitgegroeid is van gespecialiseerde Horeca-partner tot een betrouwbaar HR-bedrijf dat oplossingen op 

maat van de bedrijven en gezinnen uit de regio aanbiedt. 

EEN PASSIE SINDS 1954 ! 

Daoust werd opgericht in 1954 en is momenteel het meest ervaren Belgische HR-bedrijf. De bedrijfscultuur 

binnen Daoust focust zich op menselijke waarden, een kwaliteitsvolle dienstverlening, flexibele oplossingen, 

diversiteit en vanaf nu ook op ecologisch verantwoorde werkmethodes. Deze waarden worden dagelijks 

toegepast, wat ook blijkt uit onze innovaties binnen het domein van de Human Resources:  Interim (1954), 

Outplacement (2001), Selectie en Rekrutering (2001), Dienstencheques (2003), Job Coaching (2006), One Job 

Show (2008).  

Daoust is actief in de 3 regio’s en 3 landstalen via 33 JobCenters en Departementen verspreid over gans het 

land. Met meer dan 210 vaste personeelsleden en 19.000 werknemers van 110 verschillende nationaliteiten 

werden er in 2010 meer dan 4.000.000 uren gepresteerd. Onze 3.000 gemotiveerde huishoudhulpen stellen 

maandelijks meer dan 13.000 klanten tevreden via het systeem van de dienstencheques. Bovendien deden 

meer dan 1.300 personen beroep op de dienstverlening van Daoust Outplacement.  

Daoust biedt HR-oplossingen op maat van de noden van haar klanten en kandidaten aan. Het is niet enkel ons 

vak, het is onze passie sinds 1954. 
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